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DELOVNEGA NAČRTA
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VIZIJA ŠOLE: Učenci pridobijo uporabno znanje. Urejena šola, uspešna na različnih področjih in prepoznavna v širšem okolju.
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POROČILO
o realizaciji letnega delovnega načrta in vzgojno-izobraževalnih
rezultatih v šol. letu 2017/2018
Matična šola:
OSNOVNA ŠOA II MURSKA SOBOTA
Cankarjeva 91
9000 MURSKA SOBOTA
Ravnateljica:

Suzana Fartelj

Pomočnica ravnateljice:

Anita Borovič

Poslovna sekretarka:

Simona Maligec

Telefon:

02 530-84-20

E-pošta:
Šolska spletna stran

sola@os2ms.si
http://www.os2ms.si

Št. transakcijskega računa:
Davčna številka:
Matična številka:

01280-6030671139
SI 10690336
5640270 000

Računovodstvo in knjigovodstvo opravlja:
Javni zavod VIZ, Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota, telefon: 02 522-34-81
Podružnica Krog
Krog, Trubarjeva 77
9000 Murska Sobota
Telefon:
Vodja podružnice:

02 521-30-13
Bernarda Ružič

Ustanovitelj
Ustanovitelj OŠ II Murska Sobota je Mestna občina Murska Sobota. Ustanoviteljeve pravice izvršuje
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota.
ŠOLSKI OKOLIŠ IN PREVOZI
Šolski okoliš OŠ II Murska Sobota, vključno s podružnico Krog, ureja Odlok o spremembi in
dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ II Murska Sobota.
Šola je urejala prevoz za vse učence šolskega okoliša, ki imajo stalno prebivališče izven kraja šolanja.
Za učence Rome, ki obiskujejo prvi razred OŠ, je bil organiziran prevoz s šolskim kombijem.

UVOD
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Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2017/2018 je bil popolnoma uresničen. Izpeljali in izvedli smo
vse naloge ter uresničili cilje, ki smo si jih zastavili ob pričetku šolskega leta. Lahko bi rekli, da smo
cilje celo presegli, vsaj kar se tiče delovanja na kulturno-umetnostnem področju.
Minulo šolsko leto je bilo bolj mirno od prejšnjega, a kljub temu smo uresničili vse zadane naloge.
Po treh letih premora smo ob Dnevu Evrope skupaj z Evropa Direkt Murska Sobota ponovno
organizirali prireditev Evropska vas. Z dejavnostmi smo začeli v mesecu Januarju, a se je kljub temu
odzvalo 21 osnovnih in 1 srednja šola.
Kot šola smo sodelovali na proslavi Mestne občine Murska Sobota ob Dnevu upora proti
okupatorju.
Sodelovali smo v dveh projektih Zavoda za šolstvo republike Slovenije, in sicer:
•
•

PROLEA
FORMATIVNO SPREMLJANJE, kjer sta bili vključeni dve naši učiteljici.

Sodelovali smo z OŠ Šalovci v projektu Parents, kjer smo skupaj z OŠ Gornji Petrovci, OŠ Fokovci
in OŠ III Murska Sobota delali na kolektivu in starših.
Učiteljski zbor in ostali strokovni organi so skozi celo šolsko leto spremljali usklajenost potreb
učencev in staršev. Skozi različne oblike komunikacij smo ugotavljali mnenja, potrebe in
zadovoljstvo učencev, učiteljev in staršev v zvezi z organizacijo dela osnovne šole.
V projekt PROLEA se je vključila projektna skupina v sestavi petih učiteljic in ravnateljice. V prvem
letu so dejavnosti potekale na ZRSŠ Ljubljana, v tem šolskem letu pa se je projekt širil še v kolektiv.
Učiteljski tim, ki je sodeloval v projektu Prolea, je predstavil rezultate skupnega dela ter predstavil
zaključni film, ki je bil prikazan na sklepni prireditvi 11. aprila v Ljubljani. Poudarjeno je bila tema
graditve zaupanja, katero smo in še gradimo.
Po filmu, je sledila delavnica na temo graditve zaupanja ter skupinskega sodelovanja.
Po programu osnovne šole smo izvajali nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki je obvezno za
učence 6. in 9. razreda. Opravljali so preverjanje iz slovenščine, matematike in angleščine v 6. in 9.
razredu. V minulem šol. letu smo prostovoljno in na pobudo učiteljic izvajali poskusno preverjanje
NPZ v 3. razredu.
Naši cilji so bili še posebej podrejeni:
• uvajanju sodobnejših metod in oblik poučevanja znotraj posameznih predmetov in področij,
• ustvarjanju spodbudnega učnega okolja z opremljanjem šole s sodobno učno tehnologijo,
• izvajanju izobraževanja in spodbujanju samoizobraževanja strokovnih in ostalih delavcev,
• pozornosti nadarjenim učencem in tistim, ki so imeli učne težave ter druge ovire v razvoju,
• ekovsebinam in zdravi šoli kot načinu življenja, uspešno smo bili vključeni v izvajanje Šolske
sheme, ki se je izvajala v tem letu po novem, poleg sadja uvedli tudi mlečne izdelek,
• posebni skrbi sodelovanja s starši in celotnim šolskim okoljem,
• delovanju šolskega sklada,
• skrbi, da so se učenci v šoli prijetno počutili, da jim je bilo omogočeno neposredno vplivanje
na celoten šolski red in razvijanje humanih medsebojnih odnosov.
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MATERIALNI POGOJI
Matična šola in Podružnična osnovna šola Krog (POŠ Krog)
Materialni pogoji za delo so ustrezni na obeh lokacijah in trudimo se, da jih vsako šolsko leto še
izboljšamo, saj se moramo pri porabi denarja obnašati racionalno, zato jih racionalno razporejamo in
poskušamo vsako leto nekaj dodati pri nabavah in obnovah stavbe in opreme.
Na zunanjih površinah smo nadaljevali z urejanjem igrišča z umetno maso, in sicer s postavitvijo
ograje in dodatnih elementov za izvajanje večjih športov.
V letu 2018 se izvaja nabava računalniške opreme in vzpostavitev brezžičnega omrežja v matični
stavbi šole, kar bo stalo 18.000 €.
V prvem delu letu smo pristopili k uresničevanju ideje, da mansardni del stare zgradbe spremenimo
v glasbeno učilnico. Uredili smo:
• Projektno dokumentacijo s spomeniško-varstvenim soglasjem,
• Izvedbeni načrt
• Izbor izvajalca
V poletnih počitnicah smo začeli z deli na šolskem podstrešju stare zgradbe ̶ glasbena učilnica, kar je
velik fizični in finančni zalogaj. V 1. fazi bodo potekala groba zidarska in tesarska dela in postavitev
podstrešnih oken oz. toliko, kolikor dopuščajo finančna sredstva.
Na razpolago je:
•
•
•

10.000 € iz preteklega koledarskega leta za jekleno konstrukcijo tal,
20.000 € občinskih sredstev ter
0 € lastnih sredstev.

Elektro in strojne instalacije ter izolacije se bodo izvajale, ko bodo zagotovljena finančna sredstva.
Podružnica Krog ima za delo enakovredne pogoje kot matična šola, saj ima računalniško učilnico,
knjižnico in športno dvorano.
V Krogu je potrebno sanirati notranjost stavbe na hodnikih, kjer odpada omet, za kar imamo že
predračun v višini 1.800,00 €, vendar od občine nismo prejeli intervencijskih sredstev.
KADROVSKI POGOJI
Kadrovski pogoji za izvajanje so ugodni in ustrezni.
Imeli smo dopolnjevanje treh rehabilitacijskih pedagoginj, ki so zaposlene na OŠ IV Murska Sobota
in ki so izvajale ure DSP po odločbah. O izvajanju se dogovorita ravnateljici obeh šol, urnik izvajanj
pa se hrani pri ravnateljici šole in pri pedagoginji.
Na OŠ Tišina je naš učitelj dopolnjeval svojo učno obvezo (8 ur) kot informator računalniške
tehnologije.
Pri nas pa sta dopolnjevali učiteljici iz OŠ Kapela in OŠ Šalovci, insicer 4 ure fizike ter NIP Nemščina
na POŠ Krog.
Pridobili smo tudi 4 delovna mesta iz naslova javnih del, ki jih ob soglasju župana mestne občine iz
javnih del financira Zavod za zaposlovanje OE Murska Sobota, in sicer skrbnika športnih objektov,
delavca za učno pomoč, informatorja in pomoč romskim učencem.
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Razporeditev in področja del za strokovne in tehnične delavce je razvidna v internem pravilniku in je
na vpogled pri ravnateljici in njeni pomočnici.
Na razpisu MIZŠ smo v jesenskem obdobju pridobili delovno mesto pripravnika za 8 mesecev na
področju RP.
SVET ŠOLE:
se je sestal trikrat in dvakrat opravil korespondenčno sejo, in sicer:
• 28. 9. 2017 – obravnava Poročila o LDN in LDN,
• 7. 12. 2017 – konstituiranje novega Sveta šole,
• 21. 3. 2018 – finančno poročilo in Finančni načrt, Poslovno poročilo,
enkrat pa je bila opravljena dopisna seja,
• 20. 5. 2018 – korespondenčna seja, Finančni načrt.

REALIZACIJA UČNO-VZGOJNEGA PROCESA
S 1. 9. 2013 je začel veljati nov Pravilnik o ocenjevanju in napredovanju učencev v osnovni šoli, ki
je prinesel predvsem spremembo ocenjevanja v tretjem razredu. Ob koncu pouka v šolskem letu
učitelj oblikuje zaključno oceno posameznega predmeta, in sicer:
• v prvem in drugem razredu učitelj pri vseh predmetih oblikuje zaključno opisno oceno, v
vseh ostalih razredih pa so pri vseh predmetih številčne ocene.
CENTRALNA OŠ
OPISNE OCENE
76 učencev 1. in 2. razreda na matični šoli je bilo ocenjenih opisno in so vsi napredovali v naslednji
razred. Dva učenca sta bila na podlagi odločb prešolana na OŠ IV Murska Sobota.
ŠTEVILČNE OCENE
Ostali učenci (od 3. do 9. razreda) so bili številčno ocenjeni. Učni uspeh v šolskem letu 2017/2018 je
bil na koncu 100 %. Trije učenci devetega razreda so imeli popravne izpite iz štirih predmetov in so
jih uspešno opravili.
PODRUŽNIČNA ŠOLA KROG
Podružnico je obiskovalo 57 učencev. Opisno je bilo ocenjenih 21 učencev 1. in 2. razreda in številčno
ocenjenih 36 učencev 3., 4. in 5. razreda. Vsi učenci napredujejo v višji razred, učni uspeh je tako
100 %.
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REALIZACIJA RAZREDNA STOPNJA
Predmet

1. a

Družba
Glasbena umetnost

101,43 %

Gospodinjstvo

1. b

1. c

/

/

101,43 % 98,57 %
/

/

2. a

2. b

2. c

3. a

/
100 %

100 %

3. b

3. c

4. a

4. b

4. c

5. a

5. b

5. c

/

98,57 %

97,14 %

100 %

100 %

98,10 %

99,05 %

100 %

98,08 %

101,92 %

98,08 %

98,08 %

96 %

/

/

/

/

97,14%

100 %

102,86 %

97,14 %

100 %

100 %

98,57 %

100 %

100 %

100 %

98,29 %

97,14 %

97,71 %

99,43 %

99,29 %

99,29 %

96,46 %

97,14 %

99,05 %

98,10 %

98,10 %

100 %

111,76 %

98,86%

100%

/

98,57 % 98,57 % 100,00 % 98,57%
/

Likovna umetnost

100 %

97,14%

100 %

100 %

101,4 %

100 %

97,14 %

Matematika

98,57 %

98,57 %

97,86 %

100 %

98,5 %

Naravoslovje in
tehnika

/

/

/

/

97,14 %

99,05 %

Oddelčna skupnost

/

/

/

/

105,88 %

100 %

99,29 % 98,86 %

105,88 % 105,88 %

Slovenščina

98,57%

98,57%

97,62%

97,5%

97,5%

98,78%

97,14%

97,14%

98,37%

96,57%

97,14%

98,29%

Spoznavanje okolja

98,10 %

98,10 %

100 %

99,05 %

99 %

100 %

100 %

97,14 %

97,14 %

/

/

/

Šport

97,14 %

96,16 %

97,14 %

97,1 %

98,1 %

100 %

97,14 %

97,14 %

98,10 %

100 %

101,90 %

96,19 %

Tuji jezik:
angleščina

102,8 %

101,4 %

104 %

98 %

97,4 %

96 %

99 %

100 %

99 %

100 %

98 %

102 %

98 %

97 %

104 %

Dnevi dejavnosti

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Povprečje po
oddelkih

99,22 %

98,83 %

99,88 % 98,24 % 98,10 % 98,49 %
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99,16 %

98,86%

97,14 % 102.86 %

/
100,00 % 98,10 %

98,48 %

99,05 %
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REALIZACIJA PREDMETNE STOPNJE
Oznake vrstic

6. a

6. b

6. c

7. a

7. b

7.

Biologija
Domovinska in
državljanska kultura in
etika

97,14 %

102,85 %

Fizika

8. a

8. b

100,00 %

100,00 %

102,85 %

102,85 %

101,43 %

8.

9. a

9. b

100,00 %

100,00 %

101,43 %

109,38 %

106,00 %

Geografija

100,00 %

105,71 %

102,85 %

101,42 %

100,00 %

101,92 %

100,00 %

106,25 %

100,00 %

Glasbena umetnost

97,14 %

100,00%

102,85 %

102,85 %

97,14%

100,00 %

97,14 %

96,87 %

106,25 %

Gospodinjstvo

136,53 %

132,69 %
97,14 %

97,14 %

107,81 %

107,81 %

Kemija
Likovna umetnost

102 %

91%

102 %

86 %

97 %

98,56 %

96,1 %

104,6 %

95,3 %

Matematika

98,57 %

100,00%

99,29%

100 %

100 %

99,29 %

99,29 %

103,91 %

103,91 %

Naravoslovje

107,14 %

107,14 %

100,95 %

100,95 %

Oddelčna skupnost

105 %

114,29 %

129 %

120,00 %

114,29 %

114,29 %

105 %

94,29 %

94,29 %

Slovenščina

99 %

101 %

96,96 %

99,3 %

97,9 %

97,6 %

97,6 %

104,9 %

104,9 %

Šport – dekleta

101,90 %

100,00 %

101,90 %

95,71 %

95,71 %

95,71 %

100,00 %

109,37 %

104,69 %

Šport – fantje

101,90 %

100,00 %

101,90 %

95,71 %

95,71 %

95,71 %

100,00 %

109,37 %

104,69 %

Tehnika in tehnologija

101 %

99 %

99 %

103 %

86 %

101 %

100 %

Tuji jezik: angleščina

100,7 %

101 %

102 %

97 %

97 %

Zgodovina

108,57 %

100,00

100,00

100,00 %

102,86 %

Dnevi dejavnosti

100%

100%

100%

100%

100%

Povprečje po oddelkih

102,82

101,93

0,00

102,36

102,56
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102%

95%

100%
100,00 %

98,54 %

100%

100%

100%

102,86

100,94

100,69

9.

104%
106,25 %

103,13 %

100%

100%

100%

105,71

101,56

102,39

94, 29
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PODALJŠANO BIVANJE – MATIČNA ŠOLA
Razred
Št. ur
Realizacija
1. razred

187

98,4 %

2. razred

187

98,4 %

3. razred

187

98,4 %

4. razred

187

98,4 %

5. razred

187

98,4 %

PODALJŠANO BIVANJE – OŠ KROG
Razred
Št. ur
1. in 2. razred
3., 4. in 5. razred

Realizacija

187
187

98,4 %
98,4 %

IZBIRNI PREDMETI
Predmet

Učitelj

Št. učencev

Realizacija

Ansambelska igra

Miran Flegar

14

108,57 %

Gledališki klub

Matjaž Geder

6

94 %

Hrvaščina

Slavica Brunec

13

97,14 %

Izbrani šport

Benjamin Sakač

28

100 %

Kemija v življenju
Likovno snovanje
II
Likovno snovanje
III
Multimedija
1

Stanko Čerpnjak

16

103,13 %

Matjaž Geder

8/7

97 %

Matej Temlin

12

100 %

Načini
prehranjevanja

Hedviga Kovač

17

105,71 %

Obdelava gradiv –
les

Anton Tibaut

7

97 %

Računalniška
omrežja

Matej Temlin

28

100 %

21

107,14 %

Sodobna priprava
hrane

Hedviga Kovač

Šolsko novinarstvo

Anita Borovič

20

100 %

Šport za sprostitev

Benjamin Sakač

19

97 %

Šport za zdravje

Benjamin Sakač

20

97 %

Turistična vzgoja

Marinela Pap

27

100 %

Ure izbirnih predmetov so realizirane po letnem delovnem načrtu.
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Razred /
skupina

Realizacija v %

NIP Nemščina

1. c
1. a
1. b
4. c

104
102,8
101,4
100

Slavica Balek Haddaoui

NIP Nemščina

5. c

100

Matej Temlin

NIP Računalništvo

4. r.

105,71

Matej Temlin

NIP Računalništvo

5. r.

105,71

Brigita Lovenjak

NIP Nemščina

4/5. r.

100

Brigita Lovenjak

NIP Nemščina

6. r. (1)

101

Brigita Lovenjak

NIP Nemščina

6. r. (2)

96

Brigita Lovenjak

NIP Nemščina

7. a
7. b

96
94

Brigita Lovenjak

NIP Nemščina

8. r.

Brigita Lovenjak

NIP Nemščina

9. r.

Učitelj

Predmet

Silva Hočevar

NIP Angleščina

Klaudija Berden

NIP Angleščina

Slavica Balek Haddaoui

97
103

DNEVI DEJAVNOSTI
Učitelj

Razred

Opomba

Realizacija

2. a

4 kulturni dnevi
5 športnih dni
3 naravoslovni dnevi
3 tehniški dnevi

100%
100%
100%
100%
100 %

2. b

5 športnih dni
4 kulturni dnevi
3 naravoslovni dnevi
3 kulturni dnevi

100 %
100 %
100 %

Irena Žižek

1. c

3 naravoslovni dnevi
3 kulturni dnevi
3 tehniški dnevi
5 športnih dni

100 %

Mateja Begić

1. b

3 kulturni dnevi

100 %

Mateja Begić

1. b

3 naravoslovni dnevi

100 %

Mateja Begić

1. b

3 tehniški dnevi

100 %

Mateja Begić

1. b

5 športni dnevi

100 %

Dragica Raj

1. a

3 kulturni dnevi

100 %

Jasna Lovrenčič

Leonida Jug
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Dragica Raj

1. a

3 naravoslovni dnevi

100 %

Dragica Raj

1. a

3 tehniški dnevi

100 %

Dragica Raj

1. a

5 športni dnevi

100 %

2. c

3 naravoslovni dnevi
4 kulturni dnevi
3 tehniški dnevi
5 športnih dni

100 %
100 %
100 %
100 %

Tanja Kovačič

Simona Marinič

3. a

Nataša Ritonja

3. b

3 naravoslovni dnevi
5 športnih dni
4 kulturni dnevi
3 tehniški dnevi
3 naravoslovni dnevi
4 kulturni dnevi
3 tehniški dnevi
5 športnih dni

100 %

100 %

Bernarda Jerič

3. c

3 naravoslovni dnevi
4 kulturni dnevi
3 tehniški dnevi
5 športnih dni

Darinka Obal Raščan

4. a

3 kulturni dnevi

100 %

Darinka Obal Raščan

4. a

3 naravoslovni dnevi

100 %

Darinka Obal Raščan

4. a

4 tehniški dnevi

100 %

Darinka Obal Raščan

4. a

5 športnih dni

100 %

4. b

3 kulturni dnevi
3 naravoslovni dnevi
4 tehniški dnevi
5 športnih dni)

100 %

Bernarda Ružič

4. c

3 kulturni dnevi
3 naravoslovni dnevi
4 tehniški dnevi
5 športnih dni

Jasna Perš

5. a

3 kulturni dnevi

100 %

Jasna Perš

5. a

3 naravoslovni dnevi

100 %

Jasna Perš

5. a

4 tehniški dnevi

100 %

Jasna Perš

5. a

5 športnih dni

100 %

Edita Nemec

5. b

3 kulturni dnevi

100 %

Edta Nemec

5. b

3 naravoslovni dnevi

100 %

Edita Nemec

5. b

4 tehniški dnevi

100 %

Edita Nemec

5. b

5 športnih dni

100 %

Melita Mir

5. c

športni dnevi

100 %

Danica Pavel
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Melita Mir

5. c

tehniški dnevi

100 %

Melita Mir

5. c

naravoslovni dnevi

100 %

Melita Mir

5. c

kulturni dnevi

100 %

Hedviga Kovač

6.–9. r.

dnevi dejavnosti

100 %

Franc Vogrinčič

9. r

1 naravoslovni dan

100%

Sabina Oletič

6.–9.r.

Kulturni dnevi

100%

Iz tabele dnevov dejavnosti je razvidno, da so vsi dnevi realizirani po letnem delovnem načrtu šole, torej
so vsi oddelki opravili vseh 15 dni dejavnosti, podrobnosti so zapisane v dnevnikih in akcijskih načrtih
posameznega oddelka.
Letni delovni načrt po predmetniku je uresničen in realiziran v skladu z zastavljenimi cilji.
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INTERESNE DEJAVNOSTI
Učitelj

Interesna dejavnost

Skupina

Realizacija

Miran Flegar

ID Pevske vaje
ID Kreativne
dejavnosti
ID Otroški
pevski

1. r.

100 %

1.–9 r.

104 %

1.–5. r.

97,14 %

Matjaž Geder
Miran Flegar
Mateja Begić

zbor - Krog
ID Pravljični
krožek

1. r.

100 %

Maja Balažic

ID MČRK

1. c, 2. c, 3. c, 4. c, 5. c

100 %

Irena Žižek

ID Ljudski ples

1. c, 2. c, 3. c, 4. c, 5. c

100 %

Nataša Ritonja

2.–3. r.

100 %

Bernarda Jerič

ID Lego
konstruiranje
ID Likovni krožek

2.–5. r.

106 %

Miran Flegar

Otroški pevski zbor

2.–5. r.

98,57 %

Simona Marinič

ID Ekološki krožek

2.–6. r.

100 %

Melita Mir

Plesna dejavnost

2.–5. r.

100 %

Sabina Oletič

1. /2. / 3. in 4. / 5. 6. /7. r.

100 %

3.,4., 5., 6., 7., 8.

100 %

Silva Hočevar

ID Tekmovanje iz
SLJ zaID
Cankarjevo
Ples
priznanje
ID Angleška BZ

4., 5., 6., 8., 9. r.

100 %

Darinka Obal Raščan

ID

4. a, 4. b

100 %

Alen Nemec

ID Kolesarski krožek

4. a, 4. b

125 %

Danica Pavel

ID Vesela šola

4. b,5. a, 5. b, 6. a, 6. c, 8.
a, 8.b, 9.a

100 %

Bernarda Ružič

ID Ekološki krožek

Tanja Kovačič

ID Vesela šola

4. c, 5. c

100 %

Tanja Kovačič

ID Matematične
IDdelavnice
Kreativne

4. c, 5. c

100 %

Vida Bukvič

Matjaž Geder

1. r.–5. r.

100 %

6.–9. r.

100 %

Matjaž Geder

delavnice
ID Likovni
krožek

6.–9. r.

100 %

Vida Bukvič

ID ŠŠD deklice

6., 7. ,8. , 9. r.

100 %

Matej Temlin

ID Računalništvo

6. r.

100 %

Benjamin Sakač

ŠŠD

Benjamin Sakač

ID Nogomet

4.–6. r

100 %

Dragica Raj

ID Prostovoljstvo

1. r–9. r

100 %

Dragica Raj

ID Zeliščarstvo

razredna

100 %

Mag. Stanko Čerpnjak

ID Zeliščarstvo

predmetna

100 %

Anton Tibaut

ID Planinski in
ID modelarski
Matematične

4.–9. r.

100 %

4., 5. r

100 %

6.– 9. r.

100 %

Edita Nemec
Anton Tibaut

delavnice
Prometni krožek
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Ponudba interesnih dejavnosti je bila tudi to šolsko leto pestra. Učenci so se lahko vključevali v interesne
dejavnosti s področja jezikovno-kulturne dejavnosti, družboslovne dejavnosti, naravoslovnomatematične dejavnosti, proizvodno-tehnične dejavnosti in športne dejavnosti.
Ugotavljamo, da so se učenci množično vključevali v najrazličnejše akcije in tekmovanja. Posledica tega
je stopnjevanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela, saj so se učenci na vseh področjih uvrščali na
medobčinska, območna in državna srečanja oziroma tekmovanja.
OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ( 7.–9. RAZRED)
Pri izbirnih predmetih učenci lahko poudarijo močne strani lastnih sposobnosti in interesov, pri tem se
nakazujejo že tudi poklicni interesi in nameravano nadaljevanje šolanja. Delo pri izbirnih predmetih v
veliki meri predstavlja praktično in terensko delo, učenci izdelujejo seminarske naloge in s tem krepijo
svojo lastno ustvarjalnost.
V šolskem letu 2017/2018 smo učencem ponudili pester izbor izbirnih predmetov, ki smo jih izvajali
v 17 skupinah po 23 ur na teden.
Izbirni predmet
Ansambelska igra
Gledališki klub
Hrvaščina I
Hrvaščina II
Izbrani šport
Kemija v življenju
Likovno snovanje I
Likovno snovanje II
Multimedija
Načini prehranjevanja
Obdelava gradiv – les
Računalniška omrežja
Sodobna priprava hrane
Šolsko novinarstvo
Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Turistična vzgoja
Skupaj število ur:

Št. skupin

Ure

Št. učencev

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
17

1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
23

14
6
9
7
28
16
8
7
12
16
7
28
24
20
19
20
27
266

Nosilec
Miran Flegar
Matjaž Geder
Slavica Brunec
Slavica Brunec
Benjamin Sakač
Mag. Stanko Čerpnjak
Matjaž Geder
Matjaž Geder
Matej Temlin
Hedviga Kovač
Anton Tibaut
Matej Temlin
Hedviga Kovač
Anita Borovič
Benjamin Sakač
Benjamin Sakač
Marinela Pap

Izmed ponujenih predmetov so učenci od 7. do 9. razreda lahko izbrali dve uri pouka tedensko, lahko pa
tudi tri ure, če so s tem soglašali njihovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim
programom, je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.
Zaradi obiskovanja glasbene šole se je za oprostitev izbirnih predmetov odločilo 11 učencev.
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Pri izvajanju NIP-ov (neobvezni izbirni predmeti) smo imeli težave predvsem z organizacijo in urnikom
izvajanja, saj je še posebej na predmetni stopnji zelo težko uskladiti redne izbirne predmete
z NIP-i.
POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH
Tudi v tem šolskem letu smo pri slovenščini, angleščini in matematiki v 8. in 9. razredu izvajali pouk v
manjših skupinah, pri učencih od 4. do 7. razreda pa pri istih predmetih le pri ¼ ur. V 6. in 7. razredu so
pri istih predmetih imeli 1 uro na teden v 3 skupinah, v 4. in 5. razredu pa le pri pouku angleščine.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V 3., 6. IN 9. RAZREDU
Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je dodatna informacija o znanju učencev, namenjena
učencem in njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni.
Tudi v tem šolskem letu so devetošolci imeli tretji predmet NPZ-ja določen s sklepom Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, ki je za našo šolo določilo, da se kot tretji predmet preverja glasbena
umetnost.
Starše smo na ločenih sestankih seznanili z načinom preverjanja in namenom preizkusov.
1. TRILETJE (3. RAZRED)

Graf: NPZ 3. razred 2017/18
V tem šolskem letu smo na šoli pristopili k poskusnemu izvajanju nacionalnega preverjanja znanja v
treh oddelkih tretjih razredov (3. A in 3. B – matična šola, 3. C – podružnična šola Krog). Skupaj je bilo
prijavljenih 54 učencev.
Učenci so opravili preverjanje iz slovenščine dne 4. 4. 2018 in iz matematike dne 10. 4. 2018. Dosegli
so zelo dobre rezultate.
15
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Iz osnovnih statističnih podatkov so razvidni rezultati učencev naše šole v primerjavi s slovenskim
povprečjem, in sicer so rezultati šole glede na državno povprečje pri obeh predmetih višji. Pri slovenščini
je rezultat višji za 4,08 %, pri matematiki pa za 2,23 %.
Preizkuse poskusnega preverjanja so vrednotile razredne učiteljice na šoli, in sicer na klasičen način na
papirju. Učiteljice so seznanile učence in starše z rezultati na pogovornih urah.
Učencem s posebnimi potrebami se je ustrezno prilagodil preizkus.
Sodelovanje učencev na poskusnem preverjanju je bilo zavedeno na Obvestilu o sodelovanju pri
interesnih dejavnostih šole v tem šolskem letu, ki so ga prejeli skupaj z zaključnim spričevalom dne 22.
6. 2018.
ANALIZA DOSEŽKOV NPZ IZ SLOVENŠČINE OB KONCU 3. RAZREDA
Nacionalno preverjanje iz slovenščine je pisalo 52 učencev 3. razreda. Povprečni dosežek naših učencev
pri slovenščini je 75,40 %, državno povprečje je 71,32 %. Ugotavljamo, da je bilo besedilo za 45 minut
reševanja dokaj obsežno. Besedilo je bilo razdeljeno po sklopih in opremljeno s slikami, kar je olajšalo
delo predvsem slabim bralcem. Učenci so zelo dobro reševali naloge izbirnega tipa, kar kaže na to, da
so besedilo razumeli. Uspešni so bili tudi pri sestavljanju neumetnostnega besedila – vabila in kratkega
opisa. Znali so pravilno uporabiti veliko začetnico in končna ločila. Največ težav opažamo pri
nenatančnem branju vprašanj, saj so bili odgovori večinoma zapisani pomanjkljivo oziroma napačno.
Več jezikovnih napak opažamo pri vstavljanju besed v pravilno jezikovno obliko. Slabši bralci so imeli
težave z iskanjem podatkov na podlagi sklepanja. Tudi pri iskanju besed z nasprotnim pomenom niso
bili natančni. Priprava učencev na NPZ je potekala pri urah slovenščine.
V prihodnje bomo več pozornosti namenili samostojnemu branju navodil, iskanju podatkov v besedilu
ter odpravi opaženih jezikovnih napak.
ANALIZA DOSEŽKOV NPZ IZ MATEMATIKE OB KONCU 3. RAZREDA
Nacionalno preverjanje iz matematike je pisalo 50 učencev 3. razreda. Povprečni dosežek naših učencev
pri matematiki je 76,60 %, državno povprečje je 74,37 %. Ugotavljamo, da je bil obseg nalog za 45
minut reševanja ustrezen, saj so vsi učenci uspeli rešiti vse naloge. Učenci obvladajo osnovne računske
operacije. Napake se pojavljajo pri računih z neznanimi členi in sestavljenih računih. Razumejo in
pravilno rešijo enostavne besedilne naloge, pri besedilnih nalogah višje taksonomske stopnje pa se
pojavljajo napake. Geometrijske like in telesa poznajo, zamenjujejo še pojma kvader in kvadrat. Dobro
se znajdejo v prikazih. Največ težave so imeli z razvrščanjem števil po danem kriteriju. Napake se
pojavljajo tudi pri izbiri smiselne količine pri danih vrednostih. Priprava učencev na NPZ je potekala pri
urah matematike.
V prihodnje bomo dali več poudarka razumevanju in uporabi količinskih predstav, reševanju nalog višjih
taksonomskih stopenj, reševanju nalog z neznanimi členi ter utrjevanju geometrijskih pojmov.
Sestavile učiteljice 3. razredov Bernarda Jerič, Nataša Ritonja in Simona Marinič
2. TRILETJE (6. RAZRED)
Na naši šoli se je od 66 prijavljenih učencev preverjanja udeležilo vseh 66 učencev ali 100 %.
Učenci so opravili preverjanje iz slovenščine, matematike in angleščine.
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Graf: NPZ 6. razred 2017/18
Iz osnovnih statističnih podatkov je razvidno, kakšne rezultate dosegajo učenci naše šole v primerjavi s
slovenskim povprečjem, in sicer so rezultati šole napram državnemu povprečju višji pri slovenščini za
0,45 % in pri angleščini, kjer je šolski dosežek za 9,39 % višji od državnega povprečja. Nekoliko nižji
dosežek glede na slovensko povprečje je dosežen pri matematiki in sicer 1,11 %.
Izvedlo se je e-vrednotenje preizkusov. Posledično je bil omogočen tudi e-vpogled v rezultate za učence
in starše preko osebnega gesla, zato so starši in učenci opravili vpogled v svoje rezultate in ovrednotene
preizkuse preko spleta. Na šoli se je organiziral dopoldanski vpogled v ovrednotene preizkuse z učenci
in učitelji ter dala možnost vpogleda tudi staršem v popoldanskem času glede na interes.
Od skupno 66 učencev se niso vsi udeležili opravljanja vseh preizkusov NPZ – 4 učenci niso pisali
matematike, 4 učenci slovenščine ter 2 učenca nista pristopila k angleščini.
Štirje učenci so kot učenci s posebnimi potrebami preizkuse pisali s prilagoditvami in s podaljšanim
časom.
Učenci 6. razreda so prejeli obvestilo o doseženih točkah in odstotkih NPZ skupaj z zaključnim
spričevalom na dan 22. 6. 2018.
Analiza rezultatov NPZ iz slovenščine ob koncu 2. obdobja v šolskem letu 2017/18
Povprečni dosežek naših učencev pri slovenščini je 46,69 %, državno povprečje pa je 46,24 %.
Povprečni dosežek pri slovenščini je v 6. razredih za 0,45 % višji od povprečja v državi. Želje in
pričakovanja so bila, da presežemo ali pa se čim bolj približamo državnemu povprečju. V letošnjem
šolskem letu nam je uspelo, da smo presegli državno povprečje.
Učenci so v I. delu najslabše reševali nalogo, ki je preverjala zmožnost razumevanja poglavitnih
podatkov in jezikovno pravilnost, morali so poiskati pravilen odgovor in ga zapisati v povedi. Večje
težave so se pojavljale tudi pri nalogi, ki je preverjala skladenjsko zmožnost, hkrati pa tudi razumevanje.
Slabše je bila rešena tudi naloga, ki je preverjala pravopisno zmožnost, pri tej nalogi so bili učenci precej
površni, saj so izpuščali pike oz. ustrezna ločila in zanemarjali veliko začetnico. Učenci so slabše reševali
tudi nalogi, ki sta preverjali skladenjsko zmožnost, trdilno obliko so morali spremeniti v nikalno in v
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povedi uporabiti premi govor, učenci so bili preveč površni pri uporabi ločil, nekateri pa niso osvojili
pravila premega govora. V prvem delu je bila slabše rešena tudi naloga, ki je preverjala metajezikovno
zmožnost, pri kateri so morali izpisati glagol, učenci so pri nalogi znali poiskati glagol, razumeli so, kaj
poimenuje, vendar so pozabljali na izpis pomožnih glagolov. V drugem delu so učenci slabše reševali
naloge, saj nekateri niso uspeli rešiti vseh nalog, motivacija in zbranost je bila dosti manjša. Veliko
slabše so bile tako rešene naloge, kjer so morali učenci poiskati bistvene podatke in navesti posledice,
ter tvorbna naloga, ki je preverjala recepcijsko zmožnost s tvorjenjem krajšega zaokroženega besedila.
Še vedno opažamo, da imajo učenci največ težav pri nalogah, ki zahtevajo samostojno ubesedovanje
odgovorov z utemeljevanjem oz. sklepanjem, še posebej, če se zraven vrednoti tudi jezikovna pravilnost.
Zelo dobro pa so naši učenci reševali naloge, ki so preverjale poimenovalno zmožnost, jezikovno
zmožnost in skladenjsko zmožnost, pri katerih so morali pravilno dopolniti. Ne gre pa zanemariti dejstva,
da so nekateri učenci pri branju in pisanju zelo počasni in zato ne uspejo rešiti vseh nalog ali pa se
večkrat vračajo k besedilu.
Skozi vse šolsko leto smo z učenci pisali razčlembe umetnostnega in neumetnostnega besedila, trudili
smo se, da so učenci ob vseh besedilih argumentirali, izpisovali bistvene podatke, samostojno reševali
nove probleme in vrednotili.
V 6. razredu smo veliko pozornost namenili temu, da so učenci vzljubili knjige in branje, s tem so
pridobivali na besednem zakladu in izražanju oz. sposobnosti samostojnejše povedati ali zapisati lastno
razmišljanje.
Posebnih ur za pripravo na NPZ nismo izvajali, smo pa pri urah reševali pretekle preizkuse, nekaj
preizkusov so učenci rešili doma, v šoli smo jih skupaj pregledali in rešitve ovrednotili.
Načrtovano smo dosegli v tolikšni meri, da smo presegli državno povprečje.
V prihodnjem šolskem letu in vseh naslednjih bomo učence usmerjali v poglobljeno (ne le površinsko)
branje in predvsem v samostojen razmislek o besedilu. Pri pouku bomo težili k temu, da učenci večkrat
primerjajo med sabo različna besedila in k temu, da bi svoje znanje znali utemeljiti s konkretnimi podatki
iz besedila in ne »na pamet«.
Učiteljice slovenščine Sabina Oletič, Polona Gujtman, Brigita Lovenjak
Analiza dosežkov NPZ iz matematike ob koncu 2. obdobja v šolskem letu 2017/2018
Šolsko povprečje pri matematiki je 51,41 %, slovensko povprečje pa je 52,52 %. Od povprečja v državi
smo nižje za 1,11 %.
33 učencev od 61 je doseglo število točk, ki je nad slovenskim povprečjem, 4 učenci preverjanja niso
pisali.
Naši učenci znajo seštevati in odštevati decimalna števila oziroma desetiške ulomke, množiti in deliti
dve naravni števili, manj uspešni pa so pri množenju in deljenju dveh decimalnih števil. Zaradi tega,
kljub temu da upoštevajo pravilen vrstni red računskih operacij v izrazu z decimalnimi števili, ne
izračunajo pravilno vrednosti izraza. Poznajo in pravilno uporabljajo pravila za deljivost. V enaki meri
kot njihovi sovrstniki znajo določiti večkratnike in delitelje naravnih števil.
Zelo dobro poznajo in uporabljajo pojem ulomka, bolj vešči pa so postali pri pretvarjanju merskih enot
na izbrano enoto. Menim, da so pri slednjem bili uspešni, ker smo v tem šolskem letu pri pouku dajali
velik poudarek pretvarjanju merskih enot in reševali iste tipe nalog, kot so jih dobili v preverjanju.
Manj uspešni so bili pri primerjanju in urejanju decimalnih števil, zaokroževanju decimalnih števil in
pri reševanju besedilnih nalog z življenjskimi situacijami z višjo taksonomsko stopnjo.
Učenci so se izkazali tudi na področju obdelave podatkov in merjenja v geometriji, so pa bili nekoliko
nenatančni in imeli težave pri merjenju ploščine pravokotnika in kvadrata s konstantno nestandardno
enoto.
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-

Načrti za novo šolsko leto:
Reševanje besedilnih nalog z različnimi strategijami reševanja.
Reševanje neobičajnih tipov nalog s povezavo različnih učnih sklopov.
Večji poudarek na geometriji (merjenje, ploščina), podrobna ponovitev snovi 4. in 5. razreda.
Reševanje raznovrstnih tipov nalog in starih različic NPZ, kar se je v letošnjem šolskem letu izkazalo
kot učinkovito.
Sestavila Mateja Trplan
Analiza dosežkov NPZ iz angleščine ob koncu 2. obdobja v šolskem letu 2017/18
Na naši šoli so NPZ iz angleščine pisali vsi učenci 6. razreda. Skupni dosežek znaša v odstotnih točkah
60,45 %. S tem rezultatom smo za skoraj 10 % presegli državno povprečje, ki znaša 51,06 %.
S tem dosežkom smo učiteljice angleščine zelo zadovoljne. Pri podrobnejši analizi pa ugotavljamo
naslednje: odlični učenci dosegajo nad 90 %, en učenec celo 100 %, najslabši rezultat pa je 10 %.
Glede standardov znanja, ki se preverjajo z NPZ, pa ugotavljamo, da velika večina učencev pri vseh
postavkah presega državno povprečje. Pri slušnem in bralnem razumevanju razumejo glavne misli,
izluščijo glavne poudarke besedila ter razumejo podatke in podrobnosti v besedilu. Razumejo nekatera
osnovna notranja razmerja, ugotovijo pomen besed in besednih zvez iz sobesedila in prepoznajo nekatere
okoliščine v besedilu, osnovni sporočilni namen. Uporabljajo besedišče z danih tematskih področij,
ustrezno zapisujejo znane besede. Pri pisnem sporočanju pišejo besedilo z vodeno nalogo, kjer sledijo
vsebinskim iztočnicam, uporabljajo ustrezno besedišče na konkretne teme, uporabljajo ustrezne
slovnične strukture ter besedilo ustrezno povezujejo v celoto z vezniškimi besedami in ločili, ustreznimi
začetnicami.
Ocenjujemo, da so učenci naše šole dosegli tako visoko nadpovprečen rezultat zato, ker so jim letošnje
teme bile blizu, ker smo obravnavali vse zajete slovnične strukture in ker so poznali tipologijo nalog.
Tudi vodenega pisanja sestavkov so navajeni.
Upamo, da bodo učenci primerno znanje izkazali tudi v devetem razredu, če bodo preverjani tudi iz
angleščine.
Učiteljice angleščine Silva Hočevar, Klaudija Berden, Simona Šooš
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3. TRILETJE (9. RAZRED)

Graf: NPZ 9. razred 2017/18
Učenci 9. razredov so opravljali preverjanje iz slovenščine, matematike ter glasbene umetnosti. Na naši
šoli se je od skupnega števila 57 učencev preverjanja udeležilo 56 učencev. En učenec ni pristopil k
vsem trem preizkusom, 2 učenca nista pisala slovenščine in 1 učenec ni pisal glasbene umetnosti.
V primerjavi s slovenskim povprečjem so naši učenci dosegli dobre rezultate: pri slovenščini za 0,75 %
nižje povprečje, pri matematiki za 0,01 % višje povprečje, pri glasbeni umetnosti pa so dosegli za 7,95
% višji rezultat od slovenskega povprečja.
Štirje učenci so kot učenci s posebnimi potrebami preizkuse pisali s prilagoditvami in s podaljšanim
časom.
Izvedlo se je eksterno e-vrednotenje preizkusov.
Rezultate so si učenci in starši lahko pogledali na elektronski način preko osebnega gesla in EMŠO-a.
Na šoli je bil izveden dopoldanski vpogled v ovrednotene preizkuse z učenci in učitelji ter dana možnost
vpogleda v dosežke tudi staršem glede na interes.
Učenci 9. razredov so prejeli Obvestilo o dosežku na NPZ skupaj z zaključnim spričevalom na dan 15.
6. 2018.
Analiza rezultatov NPZ iz slovenščine ob koncu 3. obdobja v šolskem letu 2017/18
Povprečni dosežek naših učencev pri slovenščini v 9. razredu je 50,25 %, republiško povprečje pa je
51 %. Rezultat naših učencev je 0,75 % pod republiškim povprečjem. Cilj je bil, da se čim bolj
približamo državnemu povprečju. II. del so uspešno reševali samo učenci z najvišjimi dosežki. Večina
nalog je v modrem območju najvišje taksonomske stopnje znanja in višje. Naloge so zahtevale več
sklepanja, vrednotenja in utemeljevanja s konkretnimi primeri iz besedil.
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Na podlagi slabših rezultatov je potrebno krepiti poglobljeno branje pri bralcih besedil, ne le površinsko
prebiranje besedil. Tako bi poleg razumevanja krepili tudi sklepanje in analiziranje na podlagi
prebranega; torej višje taksonomske stopnje. Ugotovitev velja za besedila umetnostnega in
neumetnostnega tipa.
Težave imajo učenci tudi pri samostojnem tvorjenju kratkih oz. daljših sestavkov pa tudi odgovorov.
Učenci so dobro reševali naloge, ki preverjajo znanje na podlagi poznavanja in razumevanja besedila, ki
jih uvrščamo pod nižje taksonomske ravni.
Naloge, ki preverjajo znanje, razumevanje in uporabo, so bile težava le za učence z nižjimi dosežki. Prav
tako je opazno slabše samostojno tvorjenje povedi. Primanjkljaji se kažejo pri jezikovni pravilnosti.
Učenci ne zmorejo poglobljenega razumevanja književnega besedila. Velike težave pa jim dela tudi
samostojno ubesedovanje odgovorov, še posebej, če se ob tem preverja tudi njihova jezikovna pravilnost.
Kljub vsemu pa je letošnja populacija učencev bila zelo uspešna in je dosegla visoke rezultate. Med
devetošolci pa je bilo tudi nekaj učencev, ki so bili vključeni v programa DSP in ISP.
Učiteljice slovenščine Slavica Brunec, Polona Gujtman, Sabina Oletič
Analiza rezultatov NPZ iz matematike ob koncu 3. obdobja v šolskem letu 2017/2018
Šolsko povprečje pri matematiki je 53,07 %, slovensko povprečje pa je 53,06 %. Od povprečja v državi
smo višje za 0,01 %.
30 učencev od 56 je doseglo število točk, ki je nad slovenskim povprečjem, en učenec preverjanja ni
pisal.
Naši učenci dobro obvladajo naslednje vsebine: računske operacije, besedilne naloge z odstotki, znajo
uporabljati Pitagorov izrek, uspešni so na področju merjenja in geometrije ter na področju obdelave
podatkov. Slabše pa so se izkazali pri utemeljevanju rešitev in v znanju finančne pismenosti.
Načrti za novo šolsko leto:
• Reševanje besedilnih nalog z različnimi strategijami reševanja.
• Reševanje neobičajnih tipov nalog s povezavo različnih učnih sklopov.
• Večji poudarek na finančni pismenosti v okviru matematike.
• Temeljite priprave na NPZ pri pouku in izven pouka.
Sestavile Helena Nemec, Majda Haužar in Mateja Trplan
Analiza rezultatov NPZ iz glasbene umetnosti ob koncu 3. obdobja v šolskem letu 2017/18
Letos je na naši šoli ob NPZ iz slovenščine in matematike potekalo tudi nacionalno preverjanje znanja
iz glasbene umetnosti. Naši učenci so dosegli zelo dober rezultat, ki je za okrog 8 % višji od državnega
povprečja in znaša 66,96 %. Državno povprečje pa znaša 59,01 %.
Učenci so NPZ odpisali v skladu s pričakovanji in dosegli zelo dobre rezultate nad slovenskim
povprečjem.
Zapisal Miran Flegar
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REZULTATI TEKMOVANJ – POSEBEJ TABELA
RAZREDNA STOPNJA
ZLATO PRIZNANJE
področje

naslov tekmovanja oz.
natečaja

tip tekmovanja

datum

ime

priimek

razred

mentor

SREBRNO PRIZNANJE
področje
Vesela šola
Vesela šola

naslov tekmovanja oz. natečaja

tip tekmovanja

datum

ime

priimek

razred

mentor

Tekmovanje iz Vesele šole
Tekmovanje iz Vesele šole
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja

državno tekmovanje
državno tekmovanje

11.04.2018
11.04.2018

Teo
Lana

Temlin
Pitz Durič

4. b
5. b

Danica Pavel
Danica Pavel

državno tekmovanje

21.04.2018

Tiara

Baranašič

5. c

Melita Mir

državno tekmovanje

21.04.2018

Lara

Horvat

5. b

Edita Nemec

Matematika

Matematika

BRONASTO PRIZNANJE
področje
naslov tekmovanja oz. natečaja

Vesela šola
Vesela šola
Vesela šola
Vesela šola
Vesela šola
Vesela šola
Vesela šola
Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Tekmovanje iz Vesele šole
Tekmovanje iz Vesele šole
Tekmovanje iz Vesele šole
Tekmovanje iz Vesele šole
Tekmovanje iz Vesele šole
Tekmovanje iz Vesele šole
Tekmovanje iz Vesele šole
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja

tip tekmovanja

datum

ime

priimek

razred

mentor

šolsko tekmovanje
šolsko tekmovanje
šolsko tekmovanje
šolsko tekmovanje
šolsko tekmovanje
šolsko tekmovanje
šolsko tekmovanje

13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
13.03.2018

Val
Ilvi
Emilija
Teo
David
Lara
Lana

Kološa
Salnajs
Šebök
Temlin
Rituper
Horvat
Pitz Durič

4. b
4. b
4. b
4. b
5.a
5. b
5.B

Danica Pavel
Danica Pavel
Danica Pavel
Danica Pavel
Danica Pavel
Danica Pavel
Danica Pavel

šolsko tekmovanje 15.03.2018 Zvezdan Kar Dcosta

1. b

Matejka Begić

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Ajda

Maučec

1. a

Dragica Raj

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Ivo

Balaško

1. c

Irena Žižek

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Bor

Cvetko

1. a

Dragica Raj

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Mila

Čarni

1. a

Dragica Raj

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Minna

Gibičar
Marič

1. b

Matejka Begić

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Miha

Gomiunik

1. a

Dragica Raj

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Julija

Radnič

1. b

Matejka Begić

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Dorotej

Sakač

1. c

Irena Žižek
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Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Lana

Bedernjak

2. c

Tanja Kovačič

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Samo

Černela

2. a

Jasna
Lovrenčič

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Maddy

Gibičar
Marič

2. b

Leonida Jug

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Žiga

Kreft

2. c

Tanja Kovačič

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Etian

Kuzma

2. a

Jasna
Lovrenčič

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Lukas

Gumilar

3. b

Nataša Ritonja

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Žan

Horvat

3. c

Bernarda Jerič

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Martin

Petovar

3. b

Nataša Ritonja

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Brina

Benko

3. c

Bernarda Jerič

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Tej

Lovenjak

3. c

Bernarda Jerič

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Iza

Balaško

3. c

Bernarda Jerič

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Patrik

Flegar

3. a

Simona
Marinič

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Mitja

Litrop

3. a

Simona
Marinič

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Sara

Mohar

3. a

Simona
Marinič

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Pavel

Sever

4. c

Bernarda Ružič

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Matej

Lenarčič

4. a

Darinka Obal
Raščan

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Emilija

Šebök

4. b

Danica Pavel

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Jan

Bohar
Denko

4. a

Darinka Obal
Raščan

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Tai

Müller

4. a

Darinka Obal
Raščan

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Lun
Štefan

Tratnjek

4. a

Darinka Obal
Raščan

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Tiara

Baranašič

5. c

Melita Mir
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Matematika

Matematika

Matematika

Matematika
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje

Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Lara

Horvat

5. b

Edita Nemec

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Hana

Bedernjak

5. c

Melita Mir

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Ješe

Salnajs

5. a

Jasna Perš

šolsko tekmovanje 15.03.2018

Lana

Pitz Durič

5. b

Edita Nemec

šolsko tekmovanje 12.12.2017

Vanesa

Kumin

4.c

Bernarda Ružič

šolsko tekmovanje 12.12.2017

Eva

Ficko

4.c

Bernarda Ružič

šolsko tekmovanje 12.12.2017

Kaja

Hegeduš

4.c

Bernarda Ružič

šolsko tekmovanje 12.12.2017

Chiara

Jošar

4.a

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje 12.12.2017

Ajna

Karlovčec
Muković

4.c

Bernarda Ružič

šolsko tekmovanje 12.12.2017

Nadja

Gaber

5.c

Melita Mir

šolsko tekmovanje 12.12.2017

Zala

Kolmanko

5.c

Melita Mir

šolsko tekmovanje 12.12.2017

Lana

Pitz Durič

5.b

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje 12.12.2017

Hana

Bedernjak

5.c

Melita Mir

šolsko tekmovanje 12.12.2017

Lara

Ferencek

5.a

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje 12.12.2017

Lara

Horvat

5.b

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Mila

Čarni

1. a

Dragica Raj

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Tjan

Martinec

1. c

Irena Žižek

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Jure

Goldinskij

1. c

Irena Žižek

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Mihael

Martinec

2. c

Tanja Kovačič

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Lana

Bedernjak

2. c

Tanja Kovačič

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Katarina

Sever

2. c

Tanja Kovačič

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Mitja

Litrop

3. a

Simona
Marinič

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Lukas

Gumilar

3. b

Nataša Ritonja

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Lana

Erjavec

3. b

Nataša Ritonja

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Šaan

Vučak

3. b

Nataša Ritonja

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Martin

Petovar

3. b

Nataša Ritonja

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Ilvi

Salnajs

4. b

Danica Pavel

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Pavel

Sever

4. c

Bernarda Ružič

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Chiara

Jošar

4. a

Darinka Obal
Raščan
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Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje

Naravoslovje

Naravoslovje

Naravoslovje

Naravoslovje

Naravoslovje

Naravoslovje

Naravoslovje

Naravoslovje

Naravoslovje

Naravoslovje

Naravoslovje

Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
računalništva oz. informatike
Bober
Tekmovanje v znanju
računalništva oz. informatike
Bober
Tekmovanje v znanju
računalništva oz. informatike
Bober
Tekmovanje v znanju
računalništva oz. informatike
Bober
Tekmovanje v znanju
računalništva oz. informatike
Bober
Tekmovanje v znanju
računalništva oz. informatike
Bober
Tekmovanje v znanju
računalništva oz. informatike
Bober
Tekmovanje v znanju
računalništva oz. informatike
Bober
Tekmovanje v znanju
računalništva oz. informatike
Bober
Tekmovanje v znanju
računalništva oz. informatike
Bober
Tekmovanje v znanju
računalništva oz. informatike
Bober
Tekmovanje v znanju
računalništva oz. informatike
Bober

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Emilija

Šebök

4. b

Danica Pavel

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Ješe

Salnajs

5. a

Edita Nemec

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Hana

Bedernjak

5. c

Melita Mir

šolsko tekmovanje

6.02.2018

Katja

Gider

5. a

Edita Nemec

šolsko tekmovanje

6.02.2018

David

Rituper

5. a

Edita Nemec

šolsko tekmovanje 17.11.2017

Žiga

Kreft

2. c

Tanja Kovačič

šolsko tekmovanje 17.11.2017

Zarja

Pertoci

2. c

Tanja Kovačič

šolsko tekmovanje 17.11.2017

Jakob

Prelog

2. c

Tanja Kovačič

šolsko tekmovanje 17.11.2017 Katarina

Sever

2. c

Tanja Kovačič

šolsko tekmovanje 17.11.2017

Brina

Benko

3. c

Bernarda Jerič

šolsko tekmovanje 17.11.2017

Pia

Kolmanko

3. c

Bernarda Jerič

šolsko tekmovanje 17.11.2017

Tej

Lovenjak

3. c

Bernarda Jerič

šolsko tekmovanje 17.11.2017

Zala
Tiana

Bonifarti

3. c

Bernarda Jerič

šolsko tekmovanje 17.11.2017

Pavel

Sever

4. c

Bernarda Ružič

šolsko tekmovanje 17.11.2017

Hana

Bedernjak

5. c

Melita Mir

šolsko tekmovanje 17.11.2017

Luka

Kolarić

5. c

Melita Mir

šolsko tekmovanje 17.11.2017

Zala

Kolmanko

5. c

Melita Mir
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PREDMETNA STOPNJA

ZLATO PRIZNANJE
področje

naslov tekmovanja oz. natečaja

tip tekmovanja

datum

ime

priimek

razred

mentor

državno tekmovanje

17/03/2018

Vita

Škarabot

8.a

F. Vogrinčič

državno tekmovanje

18/11/2017

Vita

Škarabot

8.a

Hedviga Kovač

BiologijaDiabetes

Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

državno tekmovanje

11/04/2018

Daša

Škarabot

6. c

Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

državno tekmovanje

11/04/2018

Vita

Škarabot

8. a

Danica Pavel

50. Likovni svet otrok, Šoštanj

natečaj

17/05/2018

Katja

Huber

9.b

Matjaž Geder

50. Likovni svet otrok, Šoštanj

natečaj

17/05/2018

Saša

Serec

9.b

Matjaž Geder

50. Likovni svet otrok, Šoštanj

natečaj

17/05/2018

Zarja

Pertoci

9.b

Matjaž Geder

50. Likovni svet otrok, Šoštanj

natečaj

17/05/2018

Žiga

Gider

9.b

Matjaž Geder

50. Likovni svet otrok, Šoštanj

natečaj

17/05/2018

Živa

Ranca

9.b

Matjaž Geder

50. Likovni svet otrok, Šoštanj

natečaj

17/05/2018

Maja

Cigut

9.b

Matjaž Geder

50. Likovni svet otrok, Šoštanj

natečaj

17/05/2018

Ela

Roš

9.a

Matjaž Geder

50. Likovni svet otrok, Šoštanj

natečaj

17/05/2018

Nicol

Kolar

9.a

Matjaž Geder

50. Likovni svet otrok, Šoštanj

natečaj

17/05/2018

Aljaž

Vogrinčič

9.a

Matjaž Geder

50. Likovni svet otrok, Šoštanj

natečaj

17/05/2018

Maj

Poredoš

9.a

Matjaž Geder

50. Likovni svet otrok, Šoštanj

natečaj

17/05/2018

Vita

Škarabot

8.a

Matjaž Geder

"Dobra odločitev-moja zmaga!"

natečaj

31/05/2018

Eva

Berke

7.a

Klavdija Berden in
Matjaž Geder

Tekmovanje iz nemškega jezika
za devetošolce

državno tekmovanje

13/03/2018

Branka Leonida

Nikolić

9.b

Brigita Lovenjak

zgodovina

Likovna
umetnost
Likovna
umetnost
Likovna
umetnost
Likovna
umetnost
Likovna
umetnost
Likovna
umetnost
Likovna
umetnost
Likovna
umetnost
Likovna
umetnost
Likovna
umetnost
Likovna
umetnost
Likovna
umetnost
Nemščina

SREBRNO PRIZNANJE
področje
naslov tekmovanja oz. natečaja
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
geografija
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografija
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografija
geografije

tip tekmovanja

datum

ime

priimek

razred

mentor

regijsko tekmovanje

01/02/2018

Vita

Škarabot

8.a

F. Vogrinčič

regijsko tekmovanje

01/02/2018

Alja

Toplak

9.a

F. Vogrinčič

regijsko tekmovanje

01/02/2018

Ajša

Lutar

9.b

F. Vogrinčič

regijsko tekmovanje

01/02/2018

Matevž

Jaušovec

8.a

F. Vogrinčič

regijsko tekmovanje

01/02/2018

Martina

Temljin

8.a

F. Vogrinčič

regijsko tekmovanje

01/02/2018

Katja

Huber

9.b

F. Vogrinčič

regijsko tekmovanje

07/03/2018

Roko

Kolmanič

7.b

F. Vogrinčič

regijsko tekmovanje

07/03/2018

Eva

Tibaut

7.b

F. Vogrinčič

regijsko tekmovanje

07/03/2018

Lara

Pajnhart

9.a

F. Vogrinčič
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biologija Proteus
BiologijaDiabetes
BiologijaDiabetes
Vesela šola

Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje iz Vesele šole

državno tekmovanje

11/04/2018

Teo

Temlin

4. b

Hedviga
Kovač
Hedviga
Kovač
Hedviga
Kovač
Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

državno tekmovanje

11/04/2018

Lana

Pitz Durič

5. b

Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

državno tekmovanje

11/04/2018

Zarja

Huber

6. a

Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

državno tekmovanje

11/04/2018

Jakob

Idič

8. b

Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
tekmovanje v znanju iz
angleščine
tekmovanje v znanju iz
angleščine
tekmovanje v znanju iz
angleščine
tekmovanje v znanju iz
angleščine
tekmovanje v znanju iz
angleščine

državno tekmovanje

11/04/2018

Mihael

Čerpnjak

9. a

Danica Pavel

državno tekmovanje

21/04/2018

Tiara

Baranašič

5. c

Melita Mir

državno tekmovanje

21/04/2018

Lara

Horvat

5. b

Edita Nemec

državno tekmovanje

21/04/2018

Enej

Kuzma

6. c

Mateja Trplan

državno tekmovanje

21/04/2018

Patricija

Serec

6. b

Mateja Trplan

državno tekmovanje

21/04/2018

Zoja

Horvat

7. b

Helena
Nemec

državno tekmovanje

21/04/2018

Tia

Müller

8. a

Helena
Nemec

državno tekmovanje

21/04/2018

Vita

Škarabot

8. a

Helena
Nemec

državno tekmovanje

21/04/2018

Mihael

Čerpnjak

9. a

Helena
Nemec

regijsko tekmovanje

26/06/2018

Vita

Škarabot

8.a

Sabina Oletič

regijsko tekmovanje

26/06/2018

Katja

Huber

9.b

Sabina Oletič

državno

20/03/2018

Katja

Huber

9.b

državno tekmovanje

20/03/2018

Blaž

Serdt

9.a

regijsko tekmovanje

18/01/2018

Lan

Erjavec

9.a

regijsko tekmovanje

18/01/2018

Živa

Ranca

9.b

regijsko tekmovanje

18/01/2018

Leonarda
Branka

Nikolić

9.b

geografija
geografija
geografija
geografija

matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
Slovenščina
Slovenščina
Angleščina
Angleščina
Angleščina
Angleščina
Angleščina

regijsko tekmovanje

07/03/2018

Matevž

Jaušovec

8.a

F. Vogrinčič

regijsko tekmovanje

07/03/2018

Vita

Škarabot

8.a

F. Vogrinčič

regijsko tekmovanje

07/03/2018

Mihael

Čerpnjak

9.a

F. Vogrinčič

državno tekmovanje

13/04/2018

Lara

Pajnhart

9.a

F. Vogrinčič

državno tekmovanje

01/12/2017

Vita

Škarabot

8.a

državno tekmovanje

18/11/2017

Lara

Pajnhart

9.a

državno tekmovanje

18/11/2017

Saša

Serec

9.b
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fizika
fizika
fizika
Logika
Logika
ASTRONOMIJA
RAZISKOVALNA
NALOGA
RAZISKOVALNA
NALOGA
RAZISKOVALNA
NALOGA
RAZISKOVALNA
NALOGA
RAZISKOVALNA
NALOGA
Kemija
Kemija
Kemija
Nemščina

tekmovaje za Stefanovo
priznanje
tekmovaje za Stefanovo
priznanje
tekmovaje za Stefanovo
priznanje
Tekmovanje iz znanja logike

regijsko tekmovanje

16/03/2018

Mihael

Čerpnjak

9.a

Majda Haužar

regijsko tekmovanje

16/03/2018

Matevž

Jaušovec

8.b

Majda Haužar

Matevž

Jaušovec

8.b

Majda Haužar

državno tekmovanje
državno tekmovanje

21/10/2017

Zoja

Horvat

7.b

Mateja Trplan

Tekmovanje iz znanja logike
Tekmovanje iz astronomije za
Dominkova priznanja

državno tekmovanje

21/10/2017

Matevž

Jaušovec

8.b

državno tekmovanje

07/12/2017

Mihael

Čerpnjak

9.a

Raziskovalna naloga

regijsko tekmovanje

26/03/2018

Mihael

Čerpnjak

9.a

Raziskovalna naloga

regijsko tekmovanje

26/03/2018

Lara

pajnhart

9.a

Raziskovalna naloga

regijsko tekmovanje

26/03/2018

Alja

Toplak

9.a

Raziskovalna naloga

državno tekmovanje

14/05/2018

Lara

pajnhart

9.a

Raziskovalna naloga

državno tekmovanje

14/05/2018

Alja

Toplak

9.a

državno tekmovanje

24/03/2018

Neža

Vogrinčič

8.a

državno tekmovanje

24/03/2018

Vita

Škarabot

8.a

državno tekmovanje

24/03/2018

Matevž

Jaušovec

8.b

državno tekmovanje

13/03/2018

Kaja

Šooš

9.a

Mateja Trplan
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
Brigita
Lovenjak

tip tekmovanja

datum

ime

priimek

razred

mentor

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Vita

Škarabot

8.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Alja

Toplak

9.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Ajša

Lutar

9.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Nina

Ferencek

8.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Matevž

Jaušovec

8.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Martina

Temljin

8.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Katja

Huber

9.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Luka

Merica

8.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Klara

Kuhar

9.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Lara

Pajnhart

9.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Živa

Ranca

9.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Saša

Serec

9.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Lan

Erjavec

9.a

F. Vogrinčič

Tekmovanje iz kemije za
Preglova priznanja
Tekmovanje iz kemije za
Preglova priznanja
Tekmovanje iz kemije za
Preglova priznanja
Tekmovanje iz nemškega jezika
za devetošolce

BRONASTO PRIZNANJE
področje
naslov tekmovanja oz. natečaja
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovina
zgodovine
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zgodovina
zgodovina
zgodovina
zgodovina
zgodovina
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
geografija
biologija Proteus
biologija Proteus
biologija Proteus
biologija Proteus
Biologija Diabetes
Biologija Diabetes
Biologija Diabetes

Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovine
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
geografije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Adam

Červek

9.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Filip

Jakšič

9.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Mihael

Čerpnjak

9.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Jakob

Idič

8.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

05/12/2017

Kaja

Šooš

9.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Eva

Tibaut

7.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Roko

Kolmanič

7.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Maja

Cigan

7.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Zoja

Horvat

7.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Žan

Prelog

7.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Vita

Škarabot

8.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Alja

Toplak

9.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Matevž

Jaušovec

8.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Mihael

Čerpnjak

9.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Lara

Pajnhart

9.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Nina

Ferencek

8.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Maja

Čopi

9.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Katja

Huber

9.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Luka

Merica

8.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Saša

Serec

9.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Martina

Temljin

8.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Max

Horvat

9.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Žiga

Kolmanko

9.a

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

16/01/2018

Ajša

Lutar

9.b

F. Vogrinčič

šolsko tekmovanje

25/10/2017

Adam

Červek

9.b

šolsko tekmovanje

25/10/2017

Neža

Vogrinčič

8.a

šolsko tekmovanje

25/10/2017

Iva

Gomboši

9.a

državno
tekmovanje

01/12/2017

Alja

Toplak

9.a

šolsko tekmovanje

13.10.2017

Ajša

Lutar

9.b

šolsko tekmovanje

13.10.2017

Alja

Toplak

9.b

šolsko tekmovanje

13.10.2017

Nina

Ferencek

8.a
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Hedviga
Kovač
Hedviga
Kovač
Hedviga
Kovač
Hedviga
Kovač
Hedviga
Kovač
Hedviga
Kovač
Hedviga
Kovač

POROČILO O REALIZACIJI LDN
šolsko leto 2017/2018

Biologija Diabetes
Biologija Diabetes
Biologija Diabetes
Biologija Diabetes
Biologija Diabetes
Biologija Diabetes
Vesela šola

Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje učencev iz znanja
biologije
Tekmovanje iz Vesele šole

šolsko tekmovanje

13.10.2017

Tia

Müller

8.a

šolsko tekmovanje

13.10.2017

Luka

Merica

8.a

šolsko tekmovanje

13.10.2017

Luka

Petković

8.a

šolsko tekmovanje

13.10.2017

Eva

Bencak

8.b

šolsko tekmovanje

13.10.2017

Deja

Ošlaj

8.b

šolsko tekmovanje

13.10.2017

Julija

Bednar

8.b

šolsko tekmovanje

13/03/2018

Val

Kološa

4. b

Hedviga
Kovač
Hedviga
Kovač
Hedviga
Kovač
Hedviga
Kovač
Hedviga
Kovač
Hedviga
Kovač
Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

šolsko tekmovanje

13/03/2018

Ilvi

Salnajs

4. b

Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

šolsko tekmovanje

13/03/2018

Emilija

Šebök

4. b

Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

šolsko tekmovanje

13/03/2018

Teo

Temlin

4. b

Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

šolsko tekmovanje

13/03/2018

David

Rituper

5.a

Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

šolsko tekmovanje

13/03/2018

Lara

Horvat

5. b

Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

šolsko tekmovanje

13/03/2018

Lana

Pitz Durič

5.B

Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

šolsko tekmovanje

13/03/2018

Zarja

Huber

6.a

Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

šolsko tekmovanje

13/03/2018

Daša

Škarabot

6. c

Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

šolsko tekmovanje

13/03/2018

Vita

Škarabot

8. a

Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole

šolsko tekmovanje

13/03/2018

Jakob

Idič

8. b

Danica Pavel

Vesela šola

Tekmovanje iz Vesele šole
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja

šolsko tekmovanje

13/03/2018

Mihael

9.a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Zvezdan

Čerpnjak
Kar
Dcosta

Danica Pavel
Matejka
Begić

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Ajda

Maučec

1. a

Dragica Raj

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Ivo

Balaško

1. c

Irena Žižek

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Bor

Cvetko

1. a

Dragica Raj

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Mila

Čarni

1. a

Dragica Raj

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Minna

Gibičar
Marič

1. b

Matejka
Begić

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Miha

Gomiunik

1. a

Dragica Raj

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Julija

Radnič

1. b

Matejka
Begić

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Dorotej

Sakač

1. c

Irena Žižek

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Lana

Bedernjak

2. c

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Samo

Černela

2. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Maddy

Gibičar
Marič

2. b

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Žiga

Kreft

2. c

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Etian

Kuzma

2. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Lukas

Gumilar

3. b

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Žan

Horvat

3. c

matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
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1. b

Tanja
Kovačič
Jasna
Lovrenčič
Leonida Jug
Tanja
Kovačič
Jasna
Lovrenčič
Nataša
Ritonja
Bernarda
Jerič

POROČILO O REALIZACIJI LDN
šolsko leto 2017/2018

matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika

Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja

Nataša
Ritonja
Bernarda
Jerič
Bernarda
Jerič
Bernarda
Jerič
Simona
Marinič
Simona
Marinič
Simona
Marinič
Bernarda
Ružič
Darinka Obal
Raščan

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Martin

Petovar

3. b

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Brina

Benko

3. c

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Tej

Lovenjak

3. c

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Iza

Balaško

3. c

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Patrik

Flegar

3. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Mitja

Litrop

3. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Sara

Mohar

3. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Pavel

Sever

4. c

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Matej

Lenarčič

4. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Emilija

Šebök

4. b

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Jan

Bohar
Denko

4. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Tai

Müller

4. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Lun Štefan

Tratnjek

4. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Tiara

Baranašič

5. c

Melita Mir

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Lara

Horvat

5. b

Edita Nemec

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Hana

Bedernjak

5. c

Melita Mir

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Ješe

Salnajs

5. a

Jasna Perš

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Lana

Pitz Durič

5. b

Edita Nemec

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Enej

Kuzma

6. c

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Patricija

Serec

6. b

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Aljoša

Kerec

6. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Luka

Šantavec

6. c

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Luka

Pap

6. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Ajda

Vogrinčič

6. c

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Zarja

Huber

6. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Zoja

Horvat

7. b

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Matjaž

Cigüt

7. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Vita

Kološa
Kušej

7. b

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Roko

Kolmanič

7. b

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Žan

Prelog

7. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Matevž

Jaušovec

8. b
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Danica Pavel
Darinka Obal
Raščan
Darinka Obal
Raščan
Darinka Obal
Raščan

Mateja
Trplan
Mateja
Trplan
Mateja
Trplan
Mateja
Trplan
Mateja
Trplan
Mateja
Trplan
Mateja
Trplan
Helena
Nemec
Helena
Nemec
Helena
Nemec
Helena
Nemec
Helena
Nemec
Majda
Haužar
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šolsko leto 2017/2018

matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina
Slovenščina

Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju
matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine
Tekmovanje v znanju iz
slovenščine

Helena
Nemec
Helena
Nemec
Helena
Nemec
Helena
Nemec
Helena
Nemec
Helena
Nemec
Majda
Haužar
Helena
Nemec
Helena
Nemec
Helena
Nemec
Bernarda
Ružič
Bernarda
Ružič
Bernarda
Ružič

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Tia

Müller

8. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Vita

Škarabot

8. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Neža

Vogrinčič

8. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Aljaž

Počič

8. b

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Mihael

Čerpnjak

9. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Jaša

Radič

9. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Adam

Červek

9. b

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Lan

Erjavec

9. a

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Katja

Huber

9. b

šolsko tekmovanje

15/03/2018

Alja

Toplak

9. a

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Vanesa

Kumin

4.c

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Eva

Ficko

4.c

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Kaja

Hegeduš

4.c

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Chiara

Jošar

4.a

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Ajna

Karlovčec
Muković

4.c

Bernarda
Ružič

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Nadja

Gaber

5.c

Melita Mir

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Zala

Kolmanko

5.c

Melita Mir

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Lana

Pitz Durič

5.b

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Hana

Bedernjak

5.c

Melita Mir

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Lara

Ferencek

5.a

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Lara

Horvat

5.b

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Enej

Kuzma

6.c

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Zarja

Huber

6.a

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Daša

Škarabot

6.c

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Maja

Cigan

7.b

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Zoja

Horvat

7.b

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Eva

Tibaut

7.b

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Vita

Škarabot

8.a

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Katja

Huber

9.b

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Klara

Kuhar

9.b

Sabina Oletič

šolsko tekmovanje

12/12/2017

Jaša

Radič

9.a

Sabina Oletič
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šolsko leto 2017/2018

Angleščina
Angleščina
Angleščina
Angleščina
Angleščina
fizika
fizika
fizika
fizika
fizika
fizika
fizika
Angleščina
Angleščina
Angleščina
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje
Naravoslovje

tekmovanje v znanju iz
angleščine
tekmovanje v znanju iz
angleščine
tekmovanje v znanju iz
angleščine
tekmovanje v znanju iz
angleščine
tekmovanje v znanju iz
angleščine
tekmovaje za Stefanovo
priznanje
tekmovaje za Stefanovo
priznanje
tekmovaje za Stefanovo
priznanje
tekmovaje za Stefanovo
priznanje
tekmovaje za Stefanovo
priznanje
tekmovaje za Stefanovo
priznanje
tekmovaje za Stefanovo
priznanje
tekmovanje v znanju iz
angleščine
tekmovanje v znanju iz
angleščine
tekmovanje v znanju iz
angleščine
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička
Tekmovanje v znanju
naravoslovja Kresnička

regijsko
tekmovanje
regijsko
tekmovanje
regijsko
tekmovanje
regijsko
tekmovanje

Klaudija
Berden
Klaudija
Berden
Klaudija
Berden
Klaudija
Berden
Klaudija
Berden
Majda
Haužar
Majda
Haužar
Majda
Haužar
Majda
Haužar
Majda
Haužar
Majda
Haužar
Majda
Haužar

18/01/2018

Aljaž

Vogrinčič

9.a

18/01/2018

Maja

Čopi

9.a

18/01/2018

Aljaž

Toplak

9.a

23/11/2017

Lara

Pajnhart

9.a

šolsko tekmovanje

23/11/2017

Sana

Ropoša

9.a

šolsko tekmovanje

06/02/2018

Matevž

Jaušovec

8.b

šolsko tekmovanje

06/02/2018

Neža

vogrinčič

8.a

šolsko tekmovanje

06/02/2018

Maritna

Temin

8.a

šolsko tekmovanje

06/02/2018

Tia

Muler

8.a

šolsko tekmovanje

06/02/2018

Jan

Šiftar

8.b

šolsko tekmovanje

06/02/2018

Mihael

Čerpnjak

9.a

šolsko tekmovanje

06/02/2018

Ela

Roš

9.a

šolsko tekmovanje
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15/01/2018

Adam

Červek

9.b

šolsko tekmovanje

15/01/2018

Klara

Kuhar

9.b

mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak
mag. Stanko
Čerpnjak

OSTALI DOSEŽKI
Slovenščina

Strici so mi povedali

natečaj

25/05/2018

Blaž

Prša

7.b

Slovenščina

Kako bodo živeli ljudje leta 2345

natečaj

01/11/2017

Adam

Červek

9.b

Likovna
umetnost

Naravne in druge nesreče Številka za klic v sili 112
Državno tekmovanje iz angleščine
IATEFL
Državno tekmovanje iz angleščine
IATEFL
Državno tekmovanje iz angleščine
IATEFL

natečaj

17/05/2018

Lan

Fridrih

3.b

državno
tekmovanje
državno
tekmovanje
državno
tekmovanje

20/11/2018

Vita

Škarabot

8. a

20/11/2018

Jakob

Idič

8.b

20/11/2018

Julij

Kodila

8. b

Angleščina
Angleščina
Angleščina
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Sabina
Oletič
Sabina
Oletič
Nataša
Ritonja
Simona
Šooš
Simona
Šooš
Simona
Šooš
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PRVAKI
ZNANJA
PRVAKI
ZNANJA
PRVAKI
ZNANJA
PRVAKI
ZNANJA
PRVAKI
ZNANJA
PRVAKI
ZNANJA
PRVAKI
ZNANJA
PRVAKI
ZNANJA

natečaj

Kviz o naravi in človeku na
območju trideželnega parka
Goričko
Kviz o naravi in človeku na
območju trideželnega parka
Goričko
Kviz o naravi in človeku na
območju trideželnega parka
Goričko
Kviz o naravi in človeku na
območju trideželnega parka
Goričko
Kviz o naravi in človeku na
območju trideželnega parka
Goričko
Kviz o naravi in človeku na
območju trideželnega parka
Goričko
Kviz o naravi in človeku na
območju trideželnega parka
Goričko
Kviz o naravi in človeku na
območju trideželnega parka
Goričko

Naravne in druge nesreče Številka za klic v sili 112

natečaj

05/06/2018

Aljaž

Vogrinčič

9.a

natečaj

05/06/2018

Mihael

Čerpnjak

9.a

natečaj

05/06/2018

Jaša

Radič

9.a

natečaj

05/06/2018

Katja

Huber

9.b

natečaj

05/06/2018

Saša

Serec

9.b

natečaj

05/06/2018

Živa

Ranca

9.b

natečaj

05/06/2018

Lara

Pajnhart

9.a

natečaj

05/06/2018

Alja

Toplak

9.a

natečaj

17.05.2018

Lan

Fridrih

3.b

mag.
Stanko
Čerpnjak
mag.
Stanko
Čerpnjak
mag.
Stanko
Čerpnjak
mag.
Stanko
Čerpnjak
mag.
Stanko
Čerpnjak
mag.
Stanko
Čerpnjak
mag.
Stanko
Čerpnjak
mag.
Stanko
Čerpnjak

Nataša
Ritonja

DOSEŽKI NA ŠPORTNEM PODROČJU
Šport
Šport

Šport

ekipno atletsko 1.mesto -deklice
52.spominski tek - 2.
mesto - ekipno (Žana
Titan, Sara Mešič,Ela
Roš)
1/2 finale državno
akrobatika -ekipno
(Maja Čopi, Ela Roš,
Teja Zelko,Julija
Bednar, Eva Bencak

Šport

akrobatika

Šport

akrobatika - 11.mesto

Šport
Šport
Šport
Šport
Šport
Šport
Šport
Šport
Šport

mala prožna ponjava 1.mesto
mala prožna ponjava 1.mesto
atletika SD - 1.mesto skok v višino
atletika MD - 2. mesto
- skok v višino
atletika MD - 1.mesto
- tek na 600 metrov
atletika MD - 3.mesto
- tek na 300 metrov
atletika SD - 1.mesto tek na 1000 metrov
atletika SD - 2.mesto tek na 300 metrov
atletika SD - 3.mesto tek na 300 metrov

področno tekmovanje

20/09/2017

področno tekmovanje

17/10/2017

1/2 finale državno
tekmovanje

29/11/2017

1/2 finale državno
tekmovanje
finale državno
tekmovanje
1/2 finale državno
tekmovanje
finale državno
tekmovanje
medobčinsko
tekmovanje
medobčinsko
tekmovanje
medobčinsko
tekmovanje
medobčinsko
tekmovanje
medobčinsko
tekmovanje
medobčinsko
tekmovanje
medobčinsko
tekmovanje
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29/11/2017

Maja

Čopi

9.a

05/12/2017

Maja

Čopi

9.a

13/03/2018

Maja

Čopi

9.a

27/03/2018

Maja

Čopi

9.a

10/05/2018

Maja

Čopi

9.a

10/05/2018

Nina

Forjan

7.b

10/05/2018

Lara

Horvat

5.b

10/05/2018

Zoja

Horvat

7.b

10/05/2018

Ela

Roš

9.a

10/05/2018

Zarja

Pertoci

9.b

10/05/2018

Žana

Titan

8.b
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Šport

atletika SD - 2.mesto suvanje krogle
atletika SD - 2.mesto
- skok v daljino
atletika SD - 2.mesto
- 4X100 (Ana
Kolmsnič, Zarja
Pertoci, Maja Cigut,
Živa Ranca)
atletika MD - 5.mesto
- tek na 600 metrov
atletika SD - 2. mesto
- skok v višino
atletika MD - 3. mesto
- skok v višino
atletika SD - 2.mesto
- 4X100 (Ana
Kolmsnič, Zarja
Pertoci, Maja Cigut,
Živa Ranca)
Atletika DP - 60m 18.
mesto
Odbojka najkoristnejši igralec
Namizni tenis 5.
mesto
Atletika - kros 3.
mesto
Nogomet najkoristnejši igralec
Nogomet 2. mesto

Šport

Nogomet 2. mesto

področno tekmovanje

18/05/2018

Enej

Kuzma

6.c

Šport

Atletika - tek 60m
Atletika - skok v
višino 2. mesto
atletika MD - 1.mesto
- tek na 600 metrov
atletika MD - 5.mesto
- tek na 600 metrov

področno tekmovanje

18/05/2018

Nino

Ratoša

6.c

področno tekmovanje

18/05/2018

Ven

Šavel

8.b

medobčinsko
tekmovanje

10.05.2018

Lara

Horvat

5.b

področno tekmovanje

18.05.2018

Lara

Horvat

5.b

Šport
Šport

Šport

Šport
Šport
Šport

Šport

Šport
Šport
Šport
Šport
Šport

Šport
Šport
Šport

medobčinsko
tekmovanje
medobčinsko
tekmovanje

10/05/2018

Gaia

Matis

9.a

10/05/2018

Sara

Mešič

8.a

medobčinsko
tekmovanje

10/05/2018

področno tekmovanje

18/05/2018

Lara

Horvat

5.b

področno tekmovanje

18/05/2018

Maja

Čopi

9.a

področno tekmovanje

18/05/2018

Nina

Forjan

7.b

področno tekmovanje

18/05/2018

državno tekmovanje

06/06/2018

Niko

Forjan

8.a

področno tekmovanje

18/05/2018

Niko

Kovačič

8.a

državno tekmovanje

06/06/2018

Lan

Tibaut

9.a

državno tekmovanje

19/04/2018

Anej

Štertak

2.b

področno tekmovanje

18/05/2018

Nenad

Ignjič

8.b

področno tekmovanje

18/05/2018

Amadej

Škraban

7.b
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POROČILO ŠOLSKE SKUPNOSTI IN OTROŠKEGA PARLAMENTA
Mentorica Šolske
skupnosti in otroškega
parlamenta:
Datumi sestajanja:

Realizirani cilji
oziroma naloge
Šolske skupnosti v
tem šolskem letu:

Marinela Pap
27. 9. 2017 (prvi sestanek Šolske skupnosti)
6. 10. 2017 (sprejem prvošolcev v Šolsko skupnost)
2. 10. 2017 – 13. 10. 2017 (jesenska akcija zbiranja starega
papirja)
5. 12. 2017 (drugi sestanek Šolske skupnosti)
1. 2. 2018 (28. šolski Otroški parlament – Šolstvo in šolski
sistem)
22. 2. 2018 (28. Medobčinski Otroški parlament na OŠ Grad)
12. 3. 2018 (Gregorjeva pošta)
19. 3. 2018 (14. pomurski Otroški parlament, PIŠK Murska
Sobota)
15. 3. 2018 (sestanek Šolske skupnosti – Vzgojni načrt 1.
delavnica)
19. 3. 2018 – 30. 3 2018 (spomladanska akcija zbiranja starega
papirja)
12. 4. 2018 (sestanek Šolske skupnosti – Vzgojni načrt 2.
delavnica)
31. 5. 2018 (sestanek Šolske skupnosti – Vzgojni načrt 3.
delavnica)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izvolitev predsednika Šolske skupnosti.
Načrtovanje programa Šolske skupnosti (dnevi dejavnosti,
hišni red, otroški parlament, sprejem prvošolčkov v
Šolsko skupnost, teden otroka, akcije, Vzgojni načrt šole).
Sprejem v Šolsko skupnost prvošolčkov v tednu otroka.
Jesenska akcija zbiranje starega papirja.
28. šolski OP »Šolstvo in šolski sistem«.
28. medobčinski OP (OŠ Grad).
Gregorjeva pisemca
14. pomurski OP (PIŠK Murska Sobota).
Spomladanska akcija zbiranje starega papirja.
Poročilo akcije zbiranje starega papirja.
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ŠOLSKI PROJEKTI
CENTRALNA ŠOLA
PROJEKTI 4. a in 4. b v šolskem letu 2017/18
ČISTA ROKA JE VARNA ROKA
Projekt ČISTA ROKA JE VARNA ROKA je projekt, pri katerem smo sodelovali s »podpisi – odtisa
roke«, ki bo prispevala k večji osveščenosti o pomenu higiene rok in njenem vplivu v zdravstvenih
ustanovah. Moto akcije je bil »ČISTA ROKA JE VARNA ROKA ali VARNA ROKA JE ČISTA
ROKA«. Učenci so naredili izdelke, ki so krasili prostore Splošne bolnišnice Murska Sobota.
ŠPORTNI PROGRAM KRPAN
Pri ŠPO so učenci skozi celo šolsko leto izvajali naloge za ta projekt. Učenci, ki so uspešno opravili vse
zadane naloge, so dobili priznanje za uspešno opravljen športni program Krpan – bronasto medaljo,
učenci, ki niso opravili vseh nalog, so dobili priznanje za sodelovanje v športnem programu.
BEREMO SKUPAJ
Z učenci smo po metodi dolgega branja skupaj prebrali knjigo NIKEC. Tedensko smo pri uri
književnosti prebrali eno zgodbo. Sproti smo se pogovarjali o prebranem. Na koncu smo prebrano
obdelali vsebinsko kot tudi miselno. Nazadnje so si učenci izbrali najljubšo zgodbo in jo ilustrirali.
BODI PREviden
Osnovni namen akcije bodi previden je bil opozoriti in osveščati pešce glede uporabe odsevnih
predmetov, saj vidnost v prometu pomeni tudi večjo varnost, na drugi strani pa opozoriti voznike na
večjo pozornost in skrb za pešce kot ranljivejšo in bolj ogroženo skupino udeležencev v prometu.
Akcija bodi previden je potekala v sodelovanju z ostalimi institucijami, ki skrbijo za večjo prometno
varnost: Ministrstvo za promet, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo,
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
AMZS, Rdeči križ Slovenije, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije ter Zavod Varna pot.
OTROCI ZA VARNOST V PROMETU
Sodelovali smo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje v akciji Otroci za varnost v prometu. Z učenci
smo se pogovarjali o problemu alkohola v prometu in preprečevanju nesreč. Učenci so narisali sporočilo
odraslim na temo alkohol in promet. Narisane izdelke smo poslali na NIJZ OE Murska Sobota. Izdelke
so učenci delili voznikom skupaj z lepo besedo »Varno vožnjo brez alkohola«.
PLEŠOČA ZVEZDICA
Učenci so s svojimi likovnimi izdelki sodelovali na državnem likovnem natečaju vrtcev in OŠ
PLEŠOČA ZVEZDICA.
Učiteljici 4. a in 4. b

Učenci prvih razredov smo sodelovali v projektu Nivea, kjer so učenci izdelali več modrih srčkov.
Učiteljice 1. razredov
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ŠOLSKA SHEMA
Šolska shema v Sloveniji je pomoč za razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov
otrokom v osnovnih šolah in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov. V strategiji so
med drugim opredeljeni cilji šolske sheme, ki so: povečanje uživanja zelenjave, sadja in mleka ter
mlečnih izdelkov pri otrocih in mladostnikih, povečanje porabe lokalnega sadja in zelenjave v šolah ter
ozaveščenost otrok o kmetijstvu in prehrani. V strategiji je poudarjeno, da morajo biti mlečni izdelki
brez dodatkov (sladkor in sladila, arome, sadje, oreški, kakav, čokolada). Cilj EU šolske sheme je namreč
tudi zmanjšanje debelosti in prekomerne teže pri otrocih in mladostnikih, ki lahko vplivata na pojav
sladkorne bolezni tipa II že v mladosti. Strategija vsebuje predvidene spremljevalne izobraževalne
ukrepe, ki so obvezni element šolske sheme za dosego njenih ciljev, v okviru katerih bodo lahko otroci
pokušali tudi ostale kmetijske proizvode, kot so med ter oljčno in bučno olje. Poudarjeno je tudi, da se
tako imenovano šolsko sadje in zelenjave ter šolsko mleko v šoli razdeljujejo kot dodatni obrok.
Strategija pri izbiri dobaviteljev šole usmerja v uporabo načela kratkih verig, da bi povečali dobavo
lokalnih proizvodov in živil v šole.
Opravili smo 35 delitev sadja in zelenjave ter 12 delitev mleka, učencem smo skušali privzgojiti pomen
sadja in zelenjave ter mleka za naše telo, spoznavanje različnega sadja in zelenjave, kratek opis
ponujenih sadežev in zelenjave na oglasni tabli, 2-krat smo izvedli spletni vprašalnik (4. a, 6. a in 8. a).
Udeleževali smo se izobraževanj in spremljali novitete. Za shemo smo se prijavili tudi za naslednje leto,
saj učenci to pozitivno sprejemajo, prav tako starši in vsi zaposleni. Poudarek je na domači hrani, kratki
verigi, pestrosti…
ZDRAVA ŠOLA
Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja
preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju
zdravja za učence, učitelje in starše.
Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so
pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije,
ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na
zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja
nasploh.
Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje
zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo
učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev, lokalno in regionalno
sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.
Celostni pogled na zdravje pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene deležnike, poti vplivanja
pa iščemo z različnimi možnostmi. Pomembni so tako vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano
izobraževanja učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija, šolska in
razredna pravila, kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z
lokalno skupnostjo in drugimi institucijami, ki lahko vplivajo na zdravje. Torej je pomembno vse, kar
lahko izboljšuje življenje in delo na šoli.
Ustvarjanje pozitivne šolske klime pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter na
njegove odločitve za vedenje. Obstaja močna povezava med odnosom do šole, učnim uspehom in
vedenjem v zvezi z zdravjem. Spodbuja pa tudi k izvedbi dneva dejavnosti, ki smo ga opravili 7. 4. 2018
in s tem obeležili obletnico zdrave šole.
Rdeča nit – duševno zdravje, prehrana, gibanje
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in dneva slovenske hrane je spodbujanje lokalne
samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša,
sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje
se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd., taka živila pa so tudi prepoznavna po
bogatem in tradicionalnem okusu. Z naročanjem živil od lokalnih pridelovalcev/predelovalcev posredno
pripomoremo tudi k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti,
zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjamo delovna mesta na
podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo
prehransko varnost prebivalstva.
Projekt je namenjen tudi navezovanju neposrednih stikov med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, drugimi
javni zavodi in potrošniki ter lokalnimi pridelovalci/predelovalci za morebitno nadaljnje sodelovanje pri
dobavi živil, kot tudi povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki.
FORMATIVNO SPREMLJANJE
V pouk uvajamo metodo formativnega spremljanja, ki temelji na večji vključenosti učencev in staršev v
načrtovanje učenja, kar pomeni tudi večjo odgovornost za rezultate. Učenci (z učiteljevo pomočjo)
načrtujejo svoj osebni cilj, nato pa s pomočjo povratnih informacij ta cilj dosežejo. Formativno
spremljanje omogoča učencem, da dosežejo zastavljene cilje in napredujejo v skladu s svojimi
sposobnostmi. So v aktivni vlogi.
Teoretično znanje učitelji preizkušamo v praksi. Rezultate spremljamo z metodo akcijskega
raziskovanja: načrtujemo, uvajamo spremembe, spremljamo, zbiramo dokaze, nato vrednotimo
(reflektiramo) spoznanja in izkušnje ter načrtujemo, kreiramo poti do znanja z aktivno vključenostjo
vsakega učenca.
Zakaj tako?
Odgovornost za učenje.
Kreativnost.
Samostojnost.
Samopodoba.
Sodelovalnost.
Komunikativnost.
Povratna informacija.
Dokazila.
Znanje za življenje.
VZGOJA ZA ZDRAVJE V ŠOLI
Na nacionalnem nivoju so pripravljene nove vsebine Vzgoje za zdravje, katerih namen je podajanje
enotnih vsebin posameznim starostnim skupinam in zdravstvene vzgoje, vsebine povezati s šolskimi
vsebinami. Zdravstvena vzgoja je dinamičen proces učenja. Ne pomeni le širjenja informacij, ampak je
aktiven proces informiranja, motiviranja in učenja posameznikov, da pridobijo veščine, s katerimi bodo
lažje vzpostavili in okrepili zdrav življenjski slog. Učenci so skozi delavnice pridobili nova vedenja o
pomembnosti skrbi za zdravje v rani mladosti skozi različna življenjska obdobja do starosti. Vzgoja za
zdravje je temelj za zdrav življenjski slog.
Zapisala Hedviga Kovač
43

POROČILO O REALIZACIJI LDN
šolsko leto 2017/2018

PROLEA 2017/18
V tem šolskem letu smo nadaljevali s projektom Prolea, ki je namenjen profesionalni rasti učitelja. Naša
izbrana tema je bila Graditev zaupanja v kolektivu. V okviru pedagoških konferenc smo izvedle 3
delovna srečanja:
• 1. srečanje: Profesionalna rast, s ciljem seznaniti sodelavce s projektom in graditi temelje
zaupanja v kolektivu, pridobiti izkušnje z orodji in oblikami dela za graditev zaupanja ter jih
seznaniti z oblikami refleksij.
• 2. srečanje: Sodelovanje, s ciljem prepoznati in upoštevati razlike in potrebe posameznega
učenca s težavami.
• 3. srečanje: Sodelovalni dialog, s ciljem negovati odkrite dialoge v različnih skupinah o
določenih vprašanjih in iskati skupinsko modrost.
Preko refleksij in povratnih informacij sodelavcev ugotavljamo, da so bila delovna srečanja dobro
sprejeta, saj bodo marsikatero spoznano orodje in obliko dela lahko uporabili pri svojem delu. Naše delo
smo uspešno in na inovativen način predstavile na zaključni konferenci v Ljubljani 11. 4. 2018.
Strokovni tim: Suzana Fartelj, Klaudija Berden, Polona Gujtman, Simona Šooš, Nataša Ritonja in
Simona Marinič
POLICIST LEON SVETUJE
Projekt je namenjen učencem 5. razredov in z njim želimo otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se
lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem
ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je
delovni zvezek Policist Leon svetuje. V njem so obravnavane varnostne vsebine, ki so razdeljene na pet
sklopov in zajemajo več vsebin, prilagojenih tudi letnemu času:
· promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),
· pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),
· nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci ...),
· kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine ...) in
· kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih ...).
Projekt poteka tako, da vodje policijskih okolišev med razrednimi urami učencem podajajo naštete
varnostne vsebine iz delovnega zvezka. V razredu se tudi učitelj aktivno vključuje v razpravo in
vzpodbuja učence k sodelovanju. Učenci morajo ves čas aktivno sodelovati in iskati rešitve problemov
ali se tudi doma vnaprej pripraviti za naslednjo učno uro. Vodja policijskega okoliša za predstavitev
vseh vsebin porabi po pet šolskih ur v vsakem razredu oziroma za vsak sklop po eno učno uro.
Zapisali razredniki 5. razredov Jasna Perš, Edita Nemec, Melita Mir

44

POROČILO O REALIZACIJI LDN
šolsko leto 2017/2018

ŠOLAR NA SMUČI
Šolar na smuči je nepridobitno izvajanje programa na nacionalni ravni, ki predstavlja program interesne
športne vzgoje otrok in mladine v alpskem smučanju kot športu, ki ima večje pozitivne vplive na
kazalnike zdravja ljudi. Prvi namen akcije je, da čim večjemu številu otrok in šol, ki bodo pristopile k
projektu, omogočimo brezplačen smučarski dan na enem od slovenskih smučišč. Tako smo 23. 1. 2018
s petošolci izvedli športni dan na Mariborskem Pohorju. Vsi učenci so dobili brezplačno smučarsko
vozovnico, bili so deležni brezplačnega učenja osnov alpskega smučanja in vodene vadbe na snegu ter
ob koncu dneva prejeli spominsko diplomo.
Zapisali Jasna Perš, Edita Nemec, Melita Mir, Benjamin Sakač
ČUSTVENA INTELIGENCA (5. a, 5. b)
Cilj projekta čustvena inteligenca:
•

Učenci bolje prenašajo frustracije, se manj prepirajo, pretepajo in so manj nagnjeni k
naprilagojenemu vedenju.

Izvajali smo sklop delavnic:
•
•
•
•
•

Zavedanje sebe
Obladovanje čustev
Sprejemanje odločitev
Sporazumevanje, medsebojna komunikacija
Uporaba vljudnostnih besed
Zapisale Alenka Gruškovnjak, Jasna Perš, Edita Nemec

VARNO S SONCEM
Namen projekta je, da učence, ki se v pomladanskem obdobju 2018 odpravljajo v šolo v naravi, opozori
na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in jih spodbuditi k pravilnemu
samozaščitnemu ravnanju. Projekt se je najbolj intenzivno izvajal pred in med bivanjem učencev v šoli
v naravi v Izoli. Učenci in starši so bili seznanjeni o aktivnostih v programu Varno s soncem na
roditeljskem sestanku pred odhodom v šolo v naravi.
Zapisale Jasna Perš, Edita Nemec, Melita Mir

ŠPORTNI PROGRAM KRPAN V 5. RAZREDU
Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program
ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je
sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi
za manj zmogljive. Neuspešnih otrok naj ne bi bilo.
Priznanje v prvi vrsti pomeni, da je otrok vključen v program, zato naj vsi otroci prejmejo priznanje,
seveda pa ne brez njim ustreznega procesa. Manj uspešne otroke je treba spodbujati, jim posvetiti več
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pozornosti in jim prilagoditi naloge. Otrok naj spozna, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči,
priznanje pa naj bo zanj spodbuda za njegov napredek.
Zapisale Jasna Perš, Edita Nemec, Melita Mir
DROBTINICA
Skupaj z RK Slovenije smo organizirali 17. tradicionalno enodnevno kampanjo Drobtinica. Naša šola
jo je organizirala drugič. Z akcijo Drobtinica RK dopolnjuje programe socialne pomoči otrokom iz
socialno šibkejših okolij, ozavešča slovensko javnost glede vse bolj pereče problematike nezadostne
in/ali nepravilne prehrane naših najmlajših – osnovnošolcev ter vzpodbuja čut za solidarnost s tistimi,
ki so se znašli v stiski. Sredstva smo zbirali na stojnici tako, da smo zamenjali kruh za prostovoljni
prispevek mimoidočih. Na stojnici so sodelovale učenke iz 8. in 9. razreda. Ves zbrani prispevek je
ostal šoli z namenom kritja prehrane socialno šibkih.
Zapisala Edita Nemec
ZBIRANJE IGRAČ
Na naši šoli smo sodelovali v akciji zbiranja plišastih igrač za otroke iz Bosne in Hercegovine. Akcijo
je organiziralo Dobrodelno društvo pomagam odprtih src, ki ima sedež v Bakovcih. Čiste, še uporabne
plišaste igrače so učenci prinašali od 29. 11. do 12. 12. 2017. Z darovanjem lepo ohranjenih plišastih
igrač smo tako pomagali otrokom v BIH.
Zapisala Edita Nemec
EVROPSKA VAS 2018
V letošnjem šolskem letu smo v okviru projekta Evropska vas preučevali Baltske države: Litvo, Latvijo
in Estonijo. V mesecu marcu smo izvedli tehniški dan, v okviru katerega so se odvijale delavnice, v
katerih smo spoznavali Evropo, večino časa pa naravno in kulturno-zgodovinsko krajino Baltskih držav.
S pomočjo predstavitve in filmov so se učenci z učitelji prepričali o pestrosti teh dežel in se preizkusili
v izdelavi številnih izdelkov.
Na razredni stopnji so nastajale:
– zastavice,
– rožice plavice, marjetice,
– pikapolonice;
na predmetni stopnji pa:
– verižice, ki ponazarjajo zastave Baltskih držav,
– jantarjeve broške,
– izdelali smo Madara milo iz tipičnih baltskih zelišč,
– hrast z imeni in deli baltskih književnikov,
– slovarje in kazalke s pregovori,
– turistično zgibanko,
– zgodovinski in geografski plakat in
– notni zapis himen z besedili.
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Poleg tega smo spoznali pestro kulinariko Baltskih držav in za pokušino spekli tipične estonske ovsene
kekse. Skupina učencev se je pripravila na plesni nastop, s katerim so v mesecu maju na javni prireditvi
na Trgu kulture v Murski Soboti pokazali preplet vseh baltskih držav. Naše izdelke smo razstavili in
ponujali na stojnici. Obiskovalci prireditve in naše stojnice pa so se lahko posladkali še z našimi
slastnimi ovsenimi keksi.
Zapisala Mateja Trplan
NAUČIMO SE PLAVATI
V sklopu programa Naučimo se plavati so sodelovali učenci 2., 3. in 5.razredov na plavalnih tečajih ali
v šoli v naravi. S 6. razredi smo preverili plavalno pismenost naših otrok. Stanje je zadovoljivo, da pa bi
bil rezultat 100 %, bomo v novem šolskem letu organizirali 15-urni plavalni tečaj.
Aktiv športa
KRPAN NA PREDMETNI STOPNJI
Za zlatega Krpana se potegujejo šestošolci. V program so bili vjučeni vsi učenci šestih razredov. Zlatega
Krpana je osvojilo kar 75 % učencev.
Aktiv športa

PROJEKTI NA PODRUŽNICI 2017/18
BODI PREviden – 4. c
Vsebina projekta je zapisana že pri projektu 4. a in 4. b.

BEREMO SKUPAJ 2017/2018
Je celoletni razredni projekt 4. c razreda. Projekt predstavim najprej staršem na prvem roditeljskem
sestanku in jih poprosim za njihovo sodelovanje, nato pa se dogovorim še z učenci pri pouku slovenščine.
Vsako leto znova se starši z zadovoljstvom odzovejo mojemu povabilu. Njihova naloga je, da skupaj s
svojim otrokom preberejo doma vsake 3 mesece eno knjigo za domače branje. Ob koncu vsakega
trimesečja smo se potem dobili na popoldanskih delavnicah in prebrano knjigo skupaj obdelali. Učenci
so ob tem zelo uživali, predvsem pa so imeli veliko večjo motivacijo za branje, ker so to počeli skupaj s
svojimi starši. Na vsaki delavnici so nastali zelo zanimivi izdelki, ki smo jih ob koncu šolskega leta
vezali v knjigo, ki jo je potem dobil vsak otrok. Projekt je zelo dobro sprejet tako pri starših kot pri
učencih. Tudi jaz sem zelo zadovoljna in navdušena nad njihovo ustvarjalnostjo in končnimi izdelki.
Naslednje šolsko leto ga bom z novo generacijo učencev in staršev nadaljevala, če ga bodo seveda starši
na prvem roditeljskem sestanku podprli.
ZBIRANJE ODPADNEGA PAPIRJA na podružnični šoli 2017/2018
Akcijo smo v tem šolskem letu izvedli dvakrat: v mesecu novembru in v mesecu maju. Obakrat smo bili
s količino zbranega papirja zelo zadovoljni. V jesenski akciji smo zbrali 3354 kg, v spomladanski akciji
pa 3198 kg, torej skupaj 6552 kg.
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HRANO NA KROŽNIK, NE V KOŠ ZA SMETI – EKOLOŠKI KROŽEK
Vsakodnevno smo merili količino zavržene hrane pri malici, ker smo ugotovili, da se vse preveč hrane
po nepotrebnem odvrže. Učenci ekološkega krožka so dnevno zavrženo hrano stehtali in podatke
zabeležili v preglednico. Vsak prvi ponedeljek smo pri ekološkem krožku nato ugotavljali rezultate
preteklega meseca. Zmagovalni razred smo nagradili. Ugotovili smo, da je bila zamisel o projektu dobra,
kajti odpadkov je bilo znatno manj.
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE NA PODRUŽNICI
Vsako leto organiziramo srečanje z babicami in dedki. Trudimo se, da so teme srečanja raznovrstne.
Letošnje srečanje smo organizirali v mesecu oktobru (10. 10. 2017), mesecu požarne varnosti. Srečanje
je potekalo skupaj z gasilci. Učenci so se skupaj z dedki in babicami pomerili v vaji z vedrovko, pri
kateri so poskušali zadeti plastenko (tarčo). Sledil je prikaz opreme gasilskega avtomobila. Poskušali so
tudi, kako se gasi s peno. Sledilo je druženje ob skromni zakuski.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK NA PODRUŽNICI
V okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka smo opravili delavnice v čebelarskem muzeju v Krapju ter
obiskali Babičev mlin v Veržeju.
MINI PLANICA
30. januarja je gostovala na naši šoli mobilna skakalnica Mini Planica, kjer so se učenci preizkusili v
smučarskih skokih.
Zapisala Bernarda Ružič

VITEZI IN GRADOVI 2017/2018
V tem šolskem letu smo z učeni 3. A razreda pri podaljšanem bivanju spoznavali zgodovinska obdobja
s poudarkom na srednjem veku. Cilj projekta je bil spoznati zgodovinsko obdobje srednjega veka, način
gradnje gradu, življenje na gradu, način bojevanja in zaton tega dobja. Z učenci smo preko PP projekcije
spoznali to obdobje in način življenja, bivanja ipd. Na to temo smo tudi ustvarjali izdelke iz odpadnega
material, se pogovarjali, risali, reševali učni list in priredili razredno razstavo.
Aleksandra Dolgov (OPB 3. a razred)

48

POROČILO O REALIZACIJI LDN
šolsko leto 2017/2018

8. a razred
Medsebojna učna pomoč
Skozi celo šolsko leto 2017/18 smo skupaj z učenci izvajali dejavnosti na temo Medsebojna učna pomoč.
Učenci so se družili in si pomagali pri učenju in opravljanju različnih nalog in zadolžitev.
Razredničarki 8. razredov

Projekta v 3. c razredu
ŽIVI PREPROSTO IN SOLIDARNO – V SMERI PODNEBNE PRAVIČNOSTI na podružnični
šoli 2017/2018
V projektu Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti (Slovenska Karitas) so sodelovali
učenci 3. C razreda v razrednih delavnicah, v katerih so spoznavali življenje otrok v revnih državah
Afrike, ustvarjali so na likovnem in literarnem področju ter se igrali igre, ki jih imamo za izvedbo
projekta. Izvedli smo tudi tek solidarnosti.
BRALNI SEMAFORČEK 2017/18
V razrednem projektu so učenci aktivno sodelovali pri pouku, ki je bil naravnan tako, da je bilo branje
obravnavano v povezavi z aktivnostmi iz vsakdanjega življenja. Učenci so prinašali razno literaturo in
tako sošolcem predstavili zanimivosti obravanavanih učnih tem. Razvijali so pozitiven odnos do branja
in velik poudarek dajali razumevanju besedila ter uporabi v vsakdanjem življenju. Sproti smo spremljali
napredek pri branju posameznega učenca.
Zapisala Bernarda Jerič
RAZREDNI PROJEKT V 7. A IN 7. B – ORGANIZACIJA PROSTEGA ČASA
Projekt se nadaljuje iz lanskega šolskega leta. Učenci so pregledali svoje učne oziroma delovne navade,
se zamislili o izkoriščenosti prostega časa in smotrni razporeditvi tega za razne dejavnosti in počitek.
Izdelali so urnik popoldanskih dejavnosti za bolj učinkovito in zdravo preživljanje prostega časa.
Spremljali smo uresničevanje zadanih ciljev in sprotno analizirali, kar smo dosegli. Ugotavljamo, da je
večina učencev dokaj ali celo preveč obremenjenih predvsem z obšolskimi dejavnostmi, kot so glasbena
šola, športne dejavnosti (nogomet, šah, hokej na travi, karate, judo, ples,…) in verouk. Nekateri učenci
so opustili nekatere dejavnosti in se morda s kakšno dejavnostjo še bolj intenzivno ukvarjajo, spet drugi
pa so sklenili, da si bodo izbrali ustrezne interesne dejavnosti, ki jih ponuja šola, predvsem pevski zbor.
Zapisali razredničarki 7. a in 7. b Silva Hočevar in Klaudija Berden

LIKOVNO/FOTOGRAFSKI NATEČAJ NA TEMO SPODBUJANJE NEKAJENJA MED
MLADIMI:
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DOBRA IZBIRA – MOJA ZMAGA!
Z učenci sedmih razredov smo se 7. aprila 2018 pogovarjali o preventivi kajenja in se lotili
likovno/fotografskega natečaja Dobra izbira – moja zmaga!, kjer so učenci izdelali kreativne izdelke. V
ožji izbor so prišli naslednji učenci: Amadej Škraban, Maja Cigan, Nina Forjan, Drejc Šarkanj, Eva
Berke, Tim Magič in Alina Kumin.
31. maja 2018 smo se udeležili zaključne prireditve v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota
v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer je naša učenka EVA BERKE osvojila prvo
mesto v kategoriji knjižna kazala in prejela knjižno nagrado, ostali učenci pa so prejeli pohvale. Izdelki
so bili razstavljeni v Galeriji Murska Sobota.

Projekt RASTEM S KNJIGO
Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo:
–
–
–
–

spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,
promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,
motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe
za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Projekt izvajamo v sodelovanju s splošno knjižnico PIŠK Murska Sobota in poteka celo šolsko leto.
Vsak sedmošolec dobi slovensko mladinsko leposlovno delo. V šolskem letu 2017/2018 je bilo izbrano
delo Mihe MAZZINIJA ZVEZDE VABIJO.
Učenci (43 sedmošolcev) so bili v PIŠK M. Sobota meseca septembra 2017. Spremljevalki sta bili
učiteljici slovenščine Slavica Brunec in Sabina Oletič ter knjižničarka Majda Kerčmar. Tamkajšnja
knjižničarka Vesna Radovanovič je sedmošolcem razkazala knjižnico, jih seznanila z načinom izposoje
preko COBBISA ter jim predstavila avtorja in literarno delo, ki so ga učenci tudi prejeli. Delo smo na
šoli vključili v seznam domačega branja in ga na koncu leta tudi preverili.
Po obisku PIŠKa se je obisk sedmošolcev v šolski knjižnici znatno povečal. Ugotavljamo, da je najboljši
način popularizacije branja med mladimi obisk knjižnic, predstavljanje del slovenskih književnikov in
njihov obisk na šoli.
Majda Kerčmar, knjižničarka
PROJEKT "Deca"
Projekt "Deca" je vsakoletni projekt, v katerem učenci spoznavajo veščine individualne organizacije
prireditev in raznih dejavnosti ter glasbeno udejstvovanje na območju Pomurja in še dlje. Učenci skozi
delovanje v sklopu Ansambelske igre in MPZ ter OPZ pridobivajo zelo pomembne izkušnje in znanja,
ki jih lahko uporabljajo skozi različne obšolske dejavnosti. Nastopali smo na mnogih šolskih in obšolskih
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dejavnostih, med katerimi bi izpostavil organizacijo prireditve MO Murska Sobota ob dnevu boja proti
okupatorju in organizacijo celotnega glasbenega večera in programa 1. 6. 2018 v Adrijancih.
ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK
Projekt smo skozi celo šolsko leto izvajali pri urah ŠPO. Vsi učenci prvih razredov so uspešno opravili
zadane naloge. En učenec je prejel priznanje, ostali so prejeli Veliko zlato medaljo.
Dragica Raj, Mateja Begić, Irena Žižek, Maja Balažic, Cvetka Škaper

VARNO V VRTEC IN ŠOLO – NACIONALNI PROJEKT
Z učenci smo se o varnih poteh v okolici šole pogovarjali, opravili učni sprehod ter izdelali maketo
okolice šole z označenimi varnimi potmi, prometnimi znaki, okoliškimi zgradbami in udeleženci v
prometu. Učenci so bili nad delom navdušeni, tako da smo zaradi vseh pripomočkov (avtomobilčkov in
figuric) naše delo še nadaljevali skozi celo šolsko leto.
Dragica Raj, Mateja Begić, Irena Žižek, Maja Balažic, Cvetka Škaper
SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA
Branje knjig za bralno značko je prostovoljna dejavnost, v katero se vključujejo učenci od 1. do 9.
razreda. Branje širi in poglablja zanimanje učencev za dobro knjigo in njenega ustvarjalca, širi njihovo
govorno sposobnost in splošno razgledanost.
Branje za bralno značko poteka skozi celo leto, učenci se o prebranih knjigah pogovarjajo s svojimi
mentorji, izbor knjig pa je poljuben (primeren njihovi starostni stopnji).
Za uspešno sodelovanje pri bralni znački so bralci nagrajeni s priznanji S knjigo v svet, ki jih pripravlja
ZPMS. Zlati bralci (bralnoznačkarji vseh 9 let) pa prejmejo še spominsko priznanje in knjižno nagrado.
Letos je bilo to delo Srečka Kosovela Barž = kons : besede v prostoru.
V šolskem letu 2017/2018 je pri bralni znački sodelovalo 268 učencev (58,38 %), in sicer:
1. razred: 48 učencev,
2. razred: 35 učencev,
3. razred: 46 učencev
4. razred: 36 učencev,
5. razred: 36 učencev,
6. razred: 21 učencev,
7. razred: 16 učencev,
8. razred: 13 učencev,
9. razred: 18 učencev,
zlati bralnoznačkarji (sodelovanje pri BZ vseh osem let): 18 učencev.
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Kot posebna motivacija za branje je vsakoletno srečanje mladinskih pisateljev OKO BESEDE v Murski
Soboti, v okviru katerega je šola vsako leto deležna obiska katerega od književnikov. Letos so nas
obiskali Božena Kolman Finžgar (RS), Darinka Kobal (PS), Lila Prap in Tilka Jamnik (POŠ
Krog).
Majda Kerčmar, koordinatorka BZ in knjižničarka
VARNA POT V ŠOLO
Projekt smo začeli izvajati v mesecu septembru, ko nas je obiskal šolski policist in nas popeljal na ogled
varnih poti v okolici šole. Dejavnost smo skozi šolsko leto nadgrajevali s samostojnim prečkanjem
cestišča in pravilne hoje po stezi za pešce s pomočjo policista.
Zaključek projekta Varno na kolo se je z ustrezno kolesarsko opremo odvijal na poligonu.
Učiteljice 1. razredov
AKCIJA POKLONI ZVEZEK
Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali v Karitasovi akciji Pokloni zvezek. Namen akcije je bil
zbrati čim več zvezkov za otroke iz socialno ogroženih družin in učence spodbuditi k solidarnosti s
sovrstniki. Akcija se je na naši šoli zaključila 15. 6. 2018. Zbrali smo 50 zvezkov, eno beležko, dva
kompleta svinčnikov in komplet z radirko in šilčkom. Zvezke smo predali na Škofijsko karitas Murska
Sobota, ki nam bo za naslednje šolsko leto donirala zvezke, ki bodo namenjeni učencem naše šole.
V akciji so sodelovali učenci od prvega do petega razreda iz matične šole in podružnice, izvajali pa
razredniki in učitelji v OPB.
Dragica Raj
TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI
Glavni namen Teka podnebne solidarnosti, ki poteka pod okriljem Slovenske karitas je, da ljudje tečejo
v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo,
čeprav so s svojim načinom življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem se s pretečenimi kilometri gradi
krog solidarnosti okoli planeta Zemlja (dolžina ekvatorja 40.075 km). Do sedaj so udeleženci teka
pretekli že 298.138,37 km. Krog solidarnosti okoli planeta Zemlje je tako s pretečenimi kilometri
sklenjen ž 7,4-krat. Na naši šoli smo tek izvedli v soboto, 7. aprila 2018. Učenci so se v solidarnostni
tek aktivno vključili in s svojim tekom prispevali 171,3 km. Na podružnični šoli v Krogu so Tek
podnebne solidarnosti izvedli v soboto, 9. septembra 2017 in odtekli 77,2 km.
Dragica Raj
TEHNIŠKI DAN – OGLED IN PREDSTAVITEV GRADBENEGA PODJETJA POMGRAD
V mesecu oktobru 2017 (v tednu otroka) smo sodelovali z družbo POMGRAD, ki si aktivno prizadeva
za razvoj okolja, v katerem posluje. Z učenci 2. razredov smo spoznali različne poklice v gradbeništvu
in si ogledali celotno podjetje na Bakovski cesti, kjer je sedež podjetja.
Učiteljice 2. razredov
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PASAVČEK
Učenci 2. c so tudi v šolskem letu 2017/18 sodelovali v projektu Pasavček – Red je vedno pas pripet. V
okviru projekta smo delali z gradivom organizatorja (Agencija za varnost prometa). Beležili smo prihode
v šolo, ko so učenci uporabili rumene rutice in bili pripeti z varnostnim pasom. Pri prevozu z avtobusom
in šolskim kombijem smo prav tako dosledno preverjali (pravilno) uporabo varnostnega pasu.
Tanja Kovačič

VARNA VOŽNJA Z AVTOBUSOM
V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO MS smo izvedli teoretični in
praktični del izobraževanja v varni uporabi javnega prometa. V teoretičnem delu je gospod Jože Veren,
predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v MO MS, v učilnici ob bogatem slikovnem gradivu predstavil
pravila obnašanja, vstopanja, izstopanja, čakanja avtobusa. V mesecu juniju 2018 je sledila praktična
vožnja z avtobusom, kjer nas je spremljala in seznanjala s pravili gospa Mateja Hari iz službe prometne
kontrole pri Avtobusnem prometu Murska Sobota.
Učiteljice 2. razredov
PROJEKT POGOVOR V KROGU NA TEMI ČUSTVA IN JAZ PA RAD BEREM
Učne ure dejavnosti na področju čustvenega učenja in izobraževanja sem s sodelovanjem razredničark
med šolskim letom tudi letos izvajala z učenci POŠ Krog in to v okviru ur ISP. Z razredničarkami prve
triade smo po potrebi za ciljne skupine učencev tudi letos izvedli v okviru učnih ur DSP PP ciljno
načrtovanje in spremljanje branja.
Načela: Uporaba načela in strategije sodelovanja in soodvisnosti v razvoju medosebnih in socialnih
spretnosti ob sprejemanju različnosti.
Operativni globalni cilji učne teme so bili usklajeno in učinkovito delovanje čustvene in razumske
spretnosti bo dvignilo čustveno inteligenco in razumsko sposobnost sodelujočih.
Učence motivirati za branje in izboljšati tehniko in razumevanje prebranega.
Uporabljene učne oblike in metode: timska dejavnost s skupinsko dinamiko, odprti forum,
demonstracija. Z evalvacijskimi listi sproti ugotavljam potrebe učencev za načrtovanje učnih ur.
Projekta sta bila zelo dobro sprejeta s strani učencev, razredničark in staršev. V samoevalvaciji
ugotavljam, da strokovno in osebno sprejemam raznolikost učencev, ki je zame vir učenja. Pravično sem
vključevala vsakega učenca in mu nudila podporo pri učenju in socialni inkluziji.
Zapisala Darinka Zelko, specialna pedagoginja
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LIKOVNI NATEČAJI
Letos smo z 8. in 9. razredom sodelovali na 50. Likovnem svetu otrok v Šoštanju. Tema je bila Dinamika
likovnega ritma. Osvojili smo 11 zlatih priznanj ter bili uvrščeni med 3 najboljše šole v Sloveniji. S
sedmimi razredi ter razredničarkama Klavdijo Berden in Silvo Hočevar smo sodelovali na natečaju Dišiš
mi po pomladi, ki spodbuja nekajenje med mladimi. Naša učenka Eva Berke je osvojila zlato priznanje.
Z drugim razredom in učiteljico Leo Jug smo sodelovali na natečaju Ohranimo čisto okolje revije
Ventilator besed.
Učenci likovnega krožka so v decembru poslikali 10 lampijonov za novoletno okrasitev mesta.
Šest naših učencev je s stripi sodelovalo v reviji Stripogled, ki izhaja na OŠ Rače in OŠ Fram.
V decembru so štirje naši učenci sodelovali na 1. razstavi stripa v murskosoboškemu MIKK-u.

Zapisal Matjaž Geder

GLEDALIŠKI KLUB
Pri izbirnem predmetu GKL smo letos po motivih Milana Dekleve ustvarili kratko predstavo Napitek
zoper žalost in z njo nastopili na zaključni prireditvi ob dnevu državnosti.
Zapisal Matjaž Geder

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Kot prejšnja leta, smo na naši šoli tudi v šolskem letu 2017/2018 izvajali projekt Zdrav življenjski slog.
Projekt je financiran s strani Evropskih socialnih skladov in omogoča učencem navajanje na zdrav
življenjski slog preko dodatnih ur športne aktivnosti, ki se izvajajo po pouku, ob vikendih in v
počitniškem času. Na osnovi prijav, ki so jih oddali učenci na začetku šolskega leta smo oblikovali
vadbene skupine in jih umestili v urnik, v skladu s katerim so učenci redno obiskovali ure. Večino ur
smo izvedli v mali telovadnici ali na zunanjem igrišču šole, kjer so vadeči preko igre spoznavali nove
športne vsebine in izboljševali svoje sposobnosti ter predvsem znanje o športu in zdravemu načinu
življenja.
Aktivnosti na urah smo usklajevali z učnim načrtom za šport, z aktualnimi urami športa pri rednem
pouku in z željami otrok. Tekom celega šolskega leta smo poskušali ure popestriti z novimi igrami, z
aktualnimi okoliškimi športi ter s športnimi vsebinami, na katere včasih pozabimo. Vadba v počitnicah
in ob vikendih je bila dokaj dobro obiskovana, včasih se je opazil povečan ali zmanjšan interes za katero
izmed ponujenih dejavnosti. Celostno gledano pa so bili učenci, ki so se teh aktivnosti udeležili, zelo
zadovoljni, saj so jim omogočile, da so pridobili nova znanja in izkušnje. Najbolj so uživali pri plezanju
v Pustolovskem parku na Bukovniškem jezeru, na krosu z različnimi športnimi aktivnostmi in pa na
tekmovanjih v športih z žogo. Učenci so bili s programom zadovoljni in upajo na nove športne aktivnosti
v naslednjem šolskem letu.
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Obiskovanje ur je bilo redno, saj učenci niso manjkali brez tehtnega razloga. Tekom šolskega leta smo
naleteli na rahla odstopanja, ki pa smo jih s pomočjo šolske uprave in učiteljskega zbora spretno rešili.
Projekt Zdrav življenjski slog je bil pozitivno sprejet s strani otrok, staršev in delavcev šole, zato upamo,
da bo v prihodnje prav tako možno priskrbeti učencem dodatne športne aktivnosti, s katerimi bomo lažje
vplivali njihov življenjski slog.
Zapisala Tina Matjašič

3. RAZRED OPB
VITEZI IN GRADOVI
V tem šolskem letu smo z učenci 3. a razreda pri podaljšanem bivanju spoznavali zgodovinska obdobja
s poudarkom na srednjem veku. Cilj projekta je bil spoznati zgodovinsko obdobje srednjega veka, način
gradnje gradu, življenje na gradu, način bojevanja in zaton tega obdobja. Z učenci smo preko PP
projekcije spoznali to obdobje in način življenja, bivanja ipd. Na to temo smo tudi ustvarjali izdelke iz
odpadnega materiala, se pogovarjali, risali, reševali učni list in priredili razredno razstavo.
Aleksandra Dolgov (OPB 3. a razred)

OLIMPIJSKE IGRE
V času zimskih olimpijskih iger, ki so potekale med 9. in 25. februarjem 2018 v Južni Koreji, natančneje
v Pjongčangu, smo se odločili na to temo izpeljati določene aktivnosti. Pri urah podaljšanega bivanja
smo se v uvodu pogovorili o pomenu in poslanstvu tovrstnega dogodka, ki ima širšo vlogo v aktualnem
športnem in družbenem življenju. S pomočjo PPT projekcije smo si ogledali video vsebine in jih vključili
v učenčevo pojmovanje olimpijskih iger. Učence sem v nadaljevanju razdelil v skupine po štiri in jim
razdelil naloge. Njihov cilj je bil izdelati čim bolj zanimiv in raznovrsten plakat na temo olimpijskih
iger. Učenci so bili zelo zavzeti in marljivi, posledica tega so bili izjemno dopadljivi izdelki, ki so jih
pred sošolci predstavili ob koncu dogajanja olimpijskih iger v Pjongčangu.
Zapisal Alen Nemec, učitelj podaljšanega bivanja v 3. b
BEREMO SKUPAJ
Projekt je namenjen učenčevemu bralnemu opismenjevanju in celostnemu razvoju bralnega znanja ter
uporabi slednjega v novih okoliščinah. Pri urah podaljšanega bivanja smo z učenci vsak teden prebrali
daljši odlomek iz knjige, ali kar celotno zgodbico. Ves čas smo se pogovarjali o vsebini prebranega in
skupaj z učenci povzeli prebrano in osmislili bistvo vsebine. Učence sem poskušal navajati na
samostojno individualno branje, glasno branje pred sošolci in osmišljanje prebranega v obliki povzetka.
Učenci so bili pri delu zelo predani in se z velikim veseljem lotevali vsebin. Na koncu smo se pogovorili
o njihovi najljubši zgodbici, prav tako so učenci predstavili svoja stališča o prebranih temah.
Zapisal Alen Nemec, učitelj podaljšanega bivanja v 3. b
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OPB 1. RAZRED
PUNČKA IZ CUNJ
V šolskem letu 2017/18 smo v oddelkih OPB 1. razredov izvajali projekt PUNČKA IZ CUNJ. Punčko
je sešil eden izmed staršev otrok. Otroci so punčko opremili z oblačili in ji dali ime. Punčka je potovala
od družine do družine, vtise in doživetja so učenci zapisovali in risali v dnevnik.
Maja Balažic, Andreja Emri Smodiš, Cvetka Škaper
ODPADNO JE UPORABNO
V prvem razredu smo sodelovali na natečaju Komunale Saubermacher Odpadno je uporabno. Cilj
natečaja je bil izdelati izdelek iz odpadnega materiala. Izdelali smo smreko, ki je bila razstavljena pri
PIŠK Murska Sobota.
Cvetka Škaper, Maja Balažic in Andreja E. Smodiš
DAN OTROŠKE KNJIGE
V okviru tedna Otroške knjige (2. 4. 2018) smo v oddelku OPB 1. a razreda prebirali pravljice H. C.
Andersena in si ogledali risanke na temo njegovih pravljic. Učenci so izdelali vsak svojo knjigo.
Zaključek tedna smo obeležili tako, da smo medse povabili Simono Rituper, amatersko pisateljico.
Andreja E. Smodiš

3. RAZRED 2017/2018
PROJEKT ŽIVETI Z NARAVO
V času bivanja v CŠOD Jurček v Kočevju smo se vključili v projekt Živeti z naravo. Učenci so preko
različnih aktivnosti spoznali sobivanje človeka in narave. Spoznali so različna življenjska okolja ter s
praktičnimi izdelki poustvarili svoja doživetja.
Nataša Ritonja, Bernarda Jerič in Simona Marinič
IZDELOVANJE SVEČ IZ ODPADNEGA OLJA
Učenci so spoznali, da lahko vsaka nepravilno odvržena kapljica olja povzroči ne samo zamašitev cevi,
ampak tudi veliko onesnaženje površinskih voda in podtalnice. V sodelovanju z Zavodom PEC Murska
Sobota smo spoznali postopek izdelovanja zdravju in okolju prijaznih sveč iz odpadnega jedilnega olja.
Vsak učenec je izdelal svojo svečo.
Nataša Ritonja, Simona Marinič
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SKRB ZA PTICE
V sodelovanju z Društvom za zaščito živali smo zbirali hrano za ptice. Učenci so spoznali, da je ptice
potrebno krmiti skozi celo leto in ne samo pozimi.
Nataša Ritonja, Simona Marinič, Andreja Emri Smodiš
ZLATI SONČEK
Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih vzpodbuditi željo,
potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Naloge iz športnega programa Zlati
sonček so učenci izvajali pri urah športa in v šoli v naravi, kjer smo opravili dva daljša pohoda. Učenci,
ki so opravili vse zahtevane naloge, so prejeli Veliko zlato medaljo – 46 učencev, ostali pa so prejeli
priznanje za sodelovanje – 8 učencev.
Nataša Ritonja, Bernarda Jerič in Simona Marinič
RAZREDNI PROJEKT SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
Učenci šestih razredov smo v tem šolskem letu sodelovali pri projektu Spodbujamo prijateljstvo, ki ga
je razpisalo Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj. Zavedamo se, da biti prijatelj in razvijati dober
odnos s sošolci in drugimi pomeni veliko in se ne zgodi kar naenkrat, ampak potrebuje čas, voljo in
razumevanje. Cilji projekta so bili spodbuditi učence k razmišljanju o dobrih prijateljskih in vrstniških
odnosih, pogled na prijateljstvo in prijatelje, kaj je bolj in kaj manj pomembno, razviti dobre vrstniške
odnose.
O slednjem smo pri projektu veliko razmišljali. Vedno smo prišli do zaključka, da se je potrebno
potruditi, pomagati, poslušati, se spoštovati in tudi znati odpuščati. Pri svojem delu smo izdelali plakate,
zapisali pesmi in ustvarili različne izdelke. Vse skupaj smo poslali na društvo Sobivanje in za svoje delo
prejeli drugo nagrado. Ponosni smo na to, da smo nekaj naredili dobro in s skupnimi močmi.

Zapisali razredniki 6. razredov Sabina Oletič, mag. Stanko Čerpnjak, Simona Šooš
LITERARNO-LIKOVNI NATEČAJ ZGODBE O DOBRIH LJUDEH
V šolskem letu 2017/2018 nas je spremljal prekmurski pisatelj Miško Kranjec, saj letos praznujemo 110.
obletnico njegovega rojstva. Miško Kranjec je izdal več kot 50 pripovednih del. Njegovo najbolj znano
delo pa je Povest o dobrih ljudeh, ki se dogaja ob reki Muri in opisuje revne, poštene in preproste ljudi.
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Kaj pomeni dobrota in kako se ta kaže v življenju ljudi, v naravi, medsebojnih odnosih? Da bi razmišljali
o našem prekmurskem pisatelju, njegovih delih in tematiko povezali z današnjim življenjem, smo
razpisali literarno-likovni natečaj na temo Zgodbe o dobrih ljudeh. Pri natečaju so sodelovali učenci od
1. do 9. razreda. Prispelo je kar nekaj prispevkov, med katerimi smo izbrali tri najboljše in jih knjižno
nagradili. Večina zgodbic je temeljila na domišljiji, saj je ravno v pravljicah dobrota tista, ki je
poplačana, nekaj pa je bilo tudi takih, ki so se zgodile v resničnem življenju.
Zapisala Sabina Oletič
PROJEKT VAMOS
V šolskem letu 2017/2018 smo na razredni stopnji izvedli različne aktivnosti s področja prometa. Učenci
1. razredov smo izdelali maketo okolice šole s poudarkom na varnih poteh v šolo, obiskal nas je tudi
policist g. Trajbarič in z učenci izvedel kolesarski poligon. Učenci 2. razredov so poslušali predavanje o
vožnji z avtobusom ter se zapeljali z mestnim avtobusom. Udeležili smo se prireditve Dan brez
avtomobila in izvedli dejavnosti, ki so nam bile ponujene.
Zapisali Mateja Begić in Irena Žižek
MATEMATIKA V 9. RAZREDU
V okviru pouka matematike smo 8. 1. 2018 sodelovali z Gimnazijo Murska Sobota. Profesorja
matematike sta učencem prikazala uporabo žepnega računala za rešitev enačb. Izvedbo sodelovanja
sem uredila za vse učne skupine v 9. razredu.
Zapisala Helena Nemec
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DELA IN NALOGE RAVNATELJICE
Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakona o osnovni šoli:
• organizira načrtovanje in vodenje dela šole,
• pripravlja razvojni program šole,
• pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
• uresničuje pravice otrok in dolžnosti učencev,
• vodi delo učiteljskega zbora,
• spodbuja izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev,
• organizira mentorstva za pripravnike,
• spremlja vzgojno-izobraževalno delo učiteljev in neposredno prisostvuje učnim uram,
• spremlja napredovanje strokovnih delavcev v nazive in plačne razrede,
• skrbi za sodelovanje šole s starši in obveščanje staršev ter širše javnosti o delovanju šole,
• obvešča starše o delu šole in spremembah pravic,
• spremlja delo skupnosti učencev,
• spremlja delovanje svetovalne službe,
• zastopa šolo in skrbi za zakonitost dela,
• določa sistemizacijo delovnih mest in odloča o sklepanju delovnih razmerij ter o disciplinski
odgovornosti delavcev,
• skrbi za sodelovanje z ustanoviteljico Mestno občino Murska Sobota, z neposrednim
šolskim okoljem in drugimi organizacijami, društvi ter zavodi,
• skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo,
• skrbi za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila,
• tesno sodeluje z ZRSŠ in MIZŠ.
Pri spremljanju in vrednotenju pedagoškega dela strokovnih delavcev so bili uresničeni naslednji cilji:
•
•
•
•
•
•
•

sprotno pregledovanje pedagoške dokumentacije in spremljanje realizacije učnih načrtov in
letnih priprav strokovnih delavcev,
globlji uvid v načrtovanje pedagoškega dela, posebej pri hospitacijah,
ugotavljanje stopnje profesionalne usposobljenosti strokovnih delavcev,
spremljanje pouka in ugotavljanje, kako posamezni strokovni delavec uresničuje cilje,
zastavljene v predpisanih učnih načrtih,
preverjanje, kako strokovni delavci uresničujejo Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja
ter napredovanje učencev v devetletni osnovni šoli,
ugotavljanje, kakšna je komunikacija med strokovnimi delavci in učenci ter kako se
uresničuje Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli,
preverjanje in spremljanje ur oddelčnih skupnosti, vizije oddelčne skupnosti, dodatnega in
dopolnilnega pouka.
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SPREMLJANJE POUKA
Hospitacije so bile opravljene pri naslednjih strokovnih delavcih:
UČITELJ
1. Dragica RAJ
2. Maja BALAŽIC
3. Matejka BEGIĆ
4. Andreja EMRI
5. Jasna LOVRENČIČ
6. Leonida JUG
7. Simona MARINIČ
8. Nataša RITONJA
9. Darinka OBAL RAŠČAN
10. Danica PAVEL
11. Jasna PERŠ
12. Edita NEMEC
13. Marko WOLF
14. Marinela PAP
15. Aleksandra DOLGOV
16. Alen NEMEC
17. Tanja KOVAČIČ
18. Irena ŽIŽEK
19. Bernarda JERIČ
20. Bernarda RUŽIČ
21. Melita MIR
22. Mateja MEOLIC
23. Polona GUJTMAN
24. Slavica BRUNEC
25. Sabina OLETIČ
26. Mateja TRPLAN
27. Matjaž GEDER
28. Anton TIBAUT
29. Hedviga KOVAČ
30. Majda HAUŽAR
31. Franc VOGRINČIČ
32. Brigita LOVENJAK
33. Miran FLEGAR
34. Klaudija BERDEN
35. Simona ŠOOŠ
36. Silva HOČEVAR
37. Stanko ČERPNJAK
38. Benjamin SAKAČ
39. Mateja MEOLIC
40. Tina MATJAŠIČ

RAZRED
1. a
1. a, OPB
1. b
OPB 1
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
OPB
6. c
6. a
4. b
2. c – POŠ Krog
1. c – POŠ Krog
3. c – POŠ Krog
4. c – POŠ Krog
5. c – POŠ Krog
OPB
8. r. – skupina - 3
9. r. – skupina - 1
8. r. – skupina - 2
6. a
9. b
8. a
6. b
9. r. – skupina - 2
7. b
8. skup.
zbor
7. a
6. c
2. c
9. b
9. b
OPB KROG
9. b

60

PREDMET
MAT
OPB 1
SPO
MAT
LUM
LUM
TJA
SLJ
NAR
SLO
NAR
MAT
UPČ
GEO
ZGO
ŠPO
MAT
SPO, SLJ
MAT
SLJ
Dop. pouk
Krog
SLJ
SLJ
SLJ
MAT
LUM
TIT
GOS
MAT
GEO
SLJ
MPZ
23
TJA
TJA
KEM
ŠPO
OPB
ŠPO

DATUM
10. 1. 2018
22. 3. 2018
10. 2. 2018
10. 1. 2018
2. 3. 2018
2. 3. 2018
23. 3. 2018
26. 4. 2018
9. 4. 2018
7. 3 2018
14. 3. 2018
11. 4. 2018
15. 2. 2018
5. 4. 2018
5. 4. 2018
3. 4. 2018
22. 3. 2018
27. 3. 2018
16. 2. 2018
16. 2. 2018
22. 3. 2018
27. 3. 2018
27. 3. 2018
23. 3. 2018
26. 3. 2018
8. 3. 2018
28. 3.2018
5. 4. 2018
18. 4. 2018
23. 3. 2018
5. 4. 2018
26. 3. 2018
25. 4. 2018
23. 4. 2018
23. 4. 2018
27. 3. 2018
9. 3. 2018
23. 3. 2018
27 .3. 2018
29. 3. 2018
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Ravnateljica je pri strokovnih delavcih opravila 40 neposrednih hospitacij. Po neposredni spremljavi je
bil z vsakim strokovnim delavcem isti dan opravljen razgovor o sami uri in letni delovni razgovor z
intervjujem.
Preverjen in analiziran je bil tudi zapisnik o opazovani uri, ki ga je učitelj pregledal in podpisal. Vso
dokumentacijo v zvezi s hospitacijami in letnimi razgovori hrani ravnateljica v svoji pisarni.

Šola sodeluje tudi z izobraževalnimi ustanovami, zato imamo na šoli vedno tudi praktikante.
Ravnateljica opravi pri vsakem hospitacijo in razgovor. Skupinsko (glede na termine izvajanja prakse)
pa je študente seznanila z organizacijo in vodenjem šole, pripravo letnega delovnega načrta, vizijo šole
ter vrednotenjem vzgojno-izobraževalnega procesa.
V šolskem letu 2017/2018 smo imeli na šoli na praksi 3 študente
Ime in priimek
Vasilij Kozelj
Damjana Pajžlar
Tina Matjašič
Melani Bernjak

Mentor/-ica
Benjamin Sakač

Predmet
Šport

Vida Bukvič

Šport

Mag. Stanko Čerpnjak
Hedviga Kovač

Kemija
Gospodinjstvo

Datum
Pomlad 2018
Jesen 2017
Junij 2018
April 2018

URESNIČEVANJE PROGRAMA DELA UČITELJSKEGA ZBORA – POROČILO
Učiteljski zbor je analiziral vzgojno-izobraževalno delo in rezultate ter sprejemal potrebne ukrepe,
spremljal uresničevanje zastavljenih nalog (načrt razrednikov – podrobni programi oddelčnih skupnosti)
predvsem na področju vzgojnega načrta šole, se sproti seznanjal z vsemi aktualnostmi oz. inovativnimi
dosežki na pedagoškem področju (poročila s študijskih skupin in drugih strokovnih srečanj, seznanjanje
z novostmi v pedagoški teoriji in praksi – študij pedagoške literature in spremljanje strokovne periodike)
z namenom, da se je pedagoško delo na šoli sproti posodabljalo in iskalo izvirne rešitve.

Ø obravnaval osnovnošolski kurikulum in medpredmetno povezovanje, dosledno pisanje akcijskih
načrtov ter analiz dnevov dejavnosti in šol v naravi,
Ø tekoče analiziral VID in rezultate ter sprejemal potrebne ukrepe, učitelji predmetne stopnje so se
sestali večkrat zaradi povečanja negativnih ocen na predmetni stopnji,
Ø določal pedagoške (delovne) strategije s ciljem, da bo pedagoška klima na šoli primerna času,
Ø učiteljski zbori oddelkov in razredni učiteljski zbori so opravljali naloge v skladu s pooblastili
oz. še bolj konkretno in tekoče spremljali uresničevanje zastavljenih nalog (načrt razrednikov
in oddelčnih skupnosti),
Ø potekale so priprave za nadaljnje izvajanje NIP-ov v 6. in 9. razredu ter priprava na izvajanje 1.
tujega jezika v 2. razredu,
Ø oddelčni učiteljski zbori so se večkrat sestajali zaradi vzgojnih problemov predvsem na predmetni
stopnji.
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KONFERENCE – STROKOVNI SESTANKI

Čas:

Vsebina:

Nosilec:

30. 8. 2017

Uvodna konferenca za šolsko leto 2017/2018

vodstvo šole

19. 9. 2017

Poročilo LDN 2016/2017, Letni delovni načrt
2017/2018, aktualno

vodstvo šole

Informacijski sestanek, evakuacija, DISP in DSP ure

vodstvo šole

12. 10. 2017
21. 11. 2017

Delavnica Učenje učenja, poročanje s srečanja
ravnateljev,
Izjava o varnosti z oceno tveganja

11. 1. 2018

ravnateljica
cela šola

29. 1. 2018

Zaključek I. ocenjevalnega obdobja 1.–5. razred

vodstvo šole

30. 1. 2018

Zaključek I. ocenjevalnega obdobja 6.– 9. razred

vodstvo šole

7. 3. 2018

Predavanje za starše in kolektiv

vodstvo šole

3. 4. 2018

Delovna obveza učiteljev, nadomeščanje, delavnice

vodstvo šole

8. 5. 2018

Priprava na izvedbo slavnostne akademije ob 100letnici šole

pripravljalni odbor

Načrtovanje dela, potrditev učbenikov in delovnih
zvezkov za šol. leto 2018/19

vodstvo šole,
knjižničarka

5. 6. 2018

Aktualne informacije, priprave na konec šolskega
leta, analiza NPZ, rokovnik za mesec junij

vodstvo šole

11. 6. 2018

II. ocenjevalna konferenca – za 9. razred

vodstvo šole

13. 6. 2018

II. ocenjevalna konferenca – za 5. razred

vodstvo šole

18. 6. 2018

II. ocenjevalna konferenca – od 1. do 4. razreda

vodstvo šole

19. 6. 2018

II. ocenjevalna konferenca – za vse ostale razrede

vodstvo šole

29. 6. 2018

Zaključna konferenca, realizacija, novo šolsko leto

vodstvo šole

22. 5. 2018

Na šoli imamo vpeljane še naslednje mrežne oblike komuniciranja:
• informacijski sestanki strokovnih delavcev vsak drugi ponedeljek ob 7.30 v zbornici šole,
pomočnica ravnateljice Anita Borovič zapiše zapisnik in ga do 10. ure pošlje na vse lokacije, kjer
ga izobesijo na oglasno desko;
• sestanki timov za posamezno vzgojno-izobraževalno obdobje,
• sestanki svetovalnega tima – sestane se po ponedeljkovem sestanku,
• sestanki strokovnih aktivov so se izvajali vsak mesec pred popoldansko govorilno uro,
• koordinacije vodij strokovnih aktivov, ki informacije prenesejo svojim članom, skliče pomočnica
ravnateljice.
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Poleg študijskih aktivnosti, ki so potekale znotraj aktivov in individualno, je učiteljski zbor v šolskem
letu 2017/2018 obravnaval medpredmetno povezovanje, formativno spremljanje, delo z nadarjenimi
učenci, delo v projektu PROLEA.
Obravnavali smo tudi vzgojno in socialno problematiko, ki je vedno bolj pereča, komunikacijo in
medsebojne odnose na šoli.
Ugotavljamo, da lahko le z dobro medsebojno komunikacijo, izmenjavo informacij in medsebojno
pomočjo ter podporo dosegamo dobre rezultate vzgojno-izobraževalnega procesa, s katerim so potem
zadovoljni učenci in starši, posredno pa tudi vsi zaposleni. Le tako smo kos vedno večjim psihičnim
naporom in zahtevam dela v šoli.

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE DELAVCEV 2017/2018
ime

priimek

datum

1.

Hedviga

Kovač

2.

Hedviga

Kovač

3.

Hedviga

Kovač

4.
5.

Hedviga
Hedviga

Kovač
Kovač

6.

Hedviga

Kovač

7.

Hedviga

Kovač

8.

Hedviga

Kovač

9.

Hedviga

Kovač

10.

Hedviga

Kovač

11.

Edita

Nemec

26. in 27. 10. 2017

12.
13.
14.

Edita
Edita
Edita

Nemec
Nemec
Nemec

16. 11. 2017
12. 1. 2018
22. in 23. 3. 2017

15.

Edita

Nemec

8. 1. 2018
9. 4. 2018

16.
17.

Edita
Edita

Nemec
Nemec

17. 4. 2018
4. 7. 2018

18.

Majda

Kerčmar

21. 9. 2017

naziv izobraževanja

Formativno spremljanje – Murska
Sobota
Formativno spremljanje –
16. 10. 2017
Prosenjakovci
Konferenca NAK za učitelje
26. in 27. 10. 2017
naravoslovnih predmetov – Laško
6. 11. 2017
NIJZ – ORP – Murska Sobota
25. 11. 2017
Interpedagogika – Salzburg
Zaključna konferenca – Formativno
12. 1. 2018
spremljanje – Ljubljana
20. 3. 2018
Zdrava šola – Radenci
NIJZ – šolska shema – Murska
10. 4. 2018
Sobota
7. 6. 2018
Zdrava šola – Bakovci
Uvajanje formativnega
spremljanja in inkluzivne pradigme
27. 6. 2018
– OE Murska Sobota
13. 9. 2017
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Konferenca NAK – za učitelje
naravoslovnih predmetov
Študijska skupina – OŠ I M. Sobota
Zaključna konferenca FS
Konferenca za učitelje RP, Laško
Kriteriji uspešnosti pri družbi, ZRSŠ
OE M. Sobota
Kriteriji uspešnosti pri matematiki,
ZRSŠ OE M. Sobota
NPZ matematika
Razvojna naloga FS, ZRSŠ Ljubljana
V objemu besed (Oko besede), M.
Sobota
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19.

Majda

Kerčmar

20.

Majda

Kerčmar

21.

Majda

Kerčmar

22.

Majda

Kerčmar

23.

Anita

Borovič

24.

Miran

Flegar

25.

Franc

Vogrinčič

26.

Franc

Vogrinčič

27.

Franc

Vogrinčič

28.

Franc

Vogrinčič

29.

Bernarda

Jerič

30.

Bernarda

Jerič

31.

Irena

Žižek

32.

Irena

Žižek

33.

Irena

Žižek

34.

Irena

Žižek

35.

Irena

Žižek

36.

Irena

Žižek

37.

Irena

Žižek

38.

Irena

Žižek

39.

Maja

Balažic

3. 10. 2017

Izobraževanje Cobiss – uvodni del,
Ekonomska šola M. Sobota

Študijska skupina Knjižnična
dejavnost, OŠ Črenšovci
Izobraževanje Cobiss (Prevzemanje
12.–14. 12. 2017 zapisov. Izposoja), Ekonomska šola
M. Sobota, Izum Maribor
Med otroki s knjigo v roki,
24. 5. 2018
Sodobnost, Ljubljana
Viljem Ščuka: Motnje pozornosti in
27. 10. 2017
hiperaktivnosti
Študijska skupina za Glasbeno
24. 8. 2017
umetnost, Ekonomska šola Murska
Sobota
Zborovanje geografov Slovenije, FF,
22. in 23. 9. 2017
Maribor
Študijska skupina za GEO in ZGO,
16. 11. 2017
OŠ PV Bistrica
Predstavitev učbenikov Rokus, OŠ II
12. 3. 2018
Murska Sobota
Predstavitev učbenikov ZGO in
24. 3. 2018
GEO, MK, Laško
Konferenca za razredni pouk:
21. in 22.3.2018
Utiramo poti učenju na razredni
stopnji, Laško
Razvijanje poučevalne prakse pri
28. in 29. 8. 2017
delu z otroki z učnimi težavami in
posebnimi potrebami, OŠ Apače
Pristop k individualiziranem
9. 10. 2017
opismenjevanju, ZRSS OE MS
Kako dajati otroku vzpodbudna
16. 10. 2017
navodila, Marko Juhant, Center za
družine Murska Sobota
Konferenca za razredni pouk:
21. in 22. 3. 2018
Utiramo poti učenju na razredni
stopnji, Laško
Vključujoča šola – študijska skupina
16. 11. 2017
– OŠ I Murska Sobota
Učno in vedenjsko zahtevni otroci,
9. 5. 2018
Eduvision Maribor
Od učitelja k učencu – od učenca k
21. 4. 2018
učitelju, Ptuj
Gibanje – igra – učenje, webinar,
24. 4. 2018
Rokus
Predstavitev učbenikov Mladinska
8. 3. 2018
knjiga, OŠ II MS
Vključujoča šola – Študijska
16. 11. 2017
skupina, Oš I M. Sobota
24. 10. 2017
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40.

Maja

Balažic

18. 11. 2017

41.

Maja

Balažic

10. 4. 2018

42.

Maja

Balažic

12. 4. 2018

43.

Maja

Balažic

21. 4. 2018

44.

Maja

Balažic

9. 5. 2018

45.

Bernarda

Jerič

21. 4. 2018

46.

Irena

Žižek

18. 10. 2017

Jasna

Perš

Jasna

Perš

8. 1. 2018

Jasna

Perš

15. 2. 2018
3. 4. 2018

47.
48.
49.

26. 10–27. 10.
2017
16. 11. 2017

Jasna

Perš

17. 4. 2018
11. 4. 2018

51.

Darinka

Obal Raščan

16. 11. 2017

52.

Danica

Pavel

16. 11. 2017

54.

Matjaž

Geder

šol. l. 2017/18

55.

Silva

Hočevar

20. 9. 2017

56.

Silva

Hočevar

5. 10. 2017

57.

Silva

Hočevar

29. 11. 2017

50.

Dva leteča in en bos, Dijaški dom
M. Sobota
Razvoj otroka in soustvarjanje
spodbudnega okolja za vse nas, dr.
Tina Bregant, Strokovni center
Pomurje
Igra, gibanje, učenje otrokovo je
življenje, dr. Milan Hosta, Strokovni
center Pomurja
Od učitelja k učencu – od učenca k
učitelju, predavanja in predstavitev
gradiv MK Ptuj
Učno in vedenjsko zahtevni otroci,
Eduvision, Maribor
Od učitelja k učencu – od učenca k
učitelju, Ptuj
Študijska skupina za razredni pouk,
OŠ I Murska Sobota
Konferenca NAK – Laško
Študijska skupina OŠ I Murska
Sobota
Kriteriji uspešnosti in spremljanje
napredka učencev pri DRU – ZRŠŠ
OE Murska Sobota
Predstavitav učnih gradiv MK, OŠ II
Murska Sobota
Vrednotenje NPZ iz MAT 6. razred,
OŠ Rada Robiča Limbuš
Predstavitev učbenikov Založba
ROKUS, OŠ II Murska Sobota
Študijska skupina za razredni pouk,
OŠ I Murska Sobota – Vključujoča
šola
Vključujoča šola – Študijska skupina
za razredni pouk, OŠ I Murska
Sobota

53.
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Strokovna vodstva ob razstavah in
predavanja v GMS, Murska Sobota
in MGLC, Ljubljana
Uvajanje in spremljanje prvega
tujega jezika v 1. VIO, Murska
Sobota
Od fonološkega ozaveščanja do
branja in pisanja, Maribor
Študijska skupina za angleščino, OŠ
Beltinci
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58.

Silva

Hočevar

2. 2. 2018

59.

Silva

Hočevar

6. 3. 2018

60.

Silva

Hočevar

22. 3. 2018

61.

Sandra

Dolgov

16. 11. 2017

62.

Sandra

Dolgov

27. 11. 2017

63.

Sandra

Dolgov

24. 3. 2018

65.

Helena

Nemec

66.

Helena

Nemec

67.

Simona

Marinič

68.

Simona

Marinič

69.

Bernarda

Ružič

70.
71.

Jasna
Jasna

Lovrenčič
Lovrenčič

5. 2. 2018
11. 5. 2018

72.

Simona

Šooš

20. 9. 2017

73.

Simona

Šooš

5. 10. 2017

74.

Simona

Šooš

11. 4. 2018

75.

Simona

Šooš

2. 2. 2018

76.

Simona

Šooš

29. 11. 2018

77.

Simona

Šooš

6. 3. 2018

78.

Simona

Šooš

26. 10. 2018

79.

Marko

Wolf

30. 8. 2017

80.

Marko

Wolf

17. in 18. 2. 2017

81.

Marko

Wolf

28. in 29. 8. 2017

82.

Nataša

Ritonja

16. 11. 2017

Spremljava pouka za 1. triletje: 3.
razred na OŠ Ljutomer
Oxford, predstavitev učbeniških
gradiv, Murska Sobota
Študijska skupina za ZGO, OŠ
Prežihovega Voranca Bistrica
Motnje vedenja pri otrocih in kako
preživeti, Ljubljana
Predstavitev učbenikov za ZGO, MK,
Laško

64.
Študijska skupina za matematiko na
OŠ Jarenina
4. mednarodna konferenca o
27. 6. –28. 6. 2018 učenju in poučevanju matematike
KUPM 2018, Laško
Študijska skupina 1. triletje, OŠ I
16. 11. 2017
Murska Sobota
11. 4. 2018
Prolea – Zaključna konferenca
Vključojoča šola – študijska skupina
– OŠ I M. Sobota
16. 11. 2017
Srečanje podružničnih šol Pomurja
12. 4. 2018
– Podružnična šola Krog
24. 8. 2017
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Predstavitev delovnih gradiv MK
Drugačna šola v 21. stoletju?, MK
Uvajanje in spremljanje prvega
tujega jezika v 1. razredu
Od fonološkega ozaveščanja do
branja in pisanja, MB
PROLEA – Zaključna konferenca
Spremljava pouka za 1. triletje 3. r
na OŠ Ljutomer
Študijska skupina za angleščino
Oxford, Predstavitev učbeniških
gradiv, MS
Vrednotenje dosežkov učencev pri
tujem jeziku, Kidričevo
Študijska skupina za razredni pouk,
OŠ I Murska Sobota
Aktivna udeležba na mednarodnem
simpoziju
Razvijanje poučevalne prakse pri
delu z otroki z učnimi težavami in
posebnimi potrebami, OŠ Apače
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83.
84.
85.

Nataša
Klaudija
Klaudija

Ritonja
Berden
Berden

11. 4. 2018
29. 11. 2017
11. 4. 2018

86.

Klaudija

Berden

20. 9. 2017

87.

Klaudija

Berden

2. 2. 2018

88.

Klaudija

Berden

26. 9. 2017

89.

Klaudija

Berden

6. 3. 2018

90.

Melita

Mir

28. in 29. 8. 2017

91.

Klaudija

Berden

5. 10. 2017

92.

Melita

Mir

16. 11. 2017
15. 2. 2018
17. 4. 2018
11. 4. 2018

93.

Polona

Gujtman

11. 4. 2018

94.

Polona

Gujtman

20. 2. 2018

95.
96.
97.

Polona
Polona
Polona

Gujtman
Gujtman
Gujtman

23. 10. 2017
27. 10. 2017
8. 11. 2017

98.

Alenka

Gruškovnjak

8. 11. 2017

99.

Alenka

Gruškovnjak

14. 11. 2017

100.

Alenka

Gruškovnjak

20. 11. 2017

101.

Alenka

Gruškovnjak

22. 11. 2017

102.

Alenka

Gruškovnjak

30. 1. 2018

103.

Alenka

Gruškovnjak

27. 10. 2017

104.

Alenka

Gruškovnjak

9. 5. 2018

105.

Alenka

Gruškovnjak

April 2018

106.

Leonida

Jug

15. 2. 2018
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Študijska skupina za razredni pouk,
OŠ I Murska Sobota
PROLEA – zaključna konferenca
Študijska skupina za angleščino
Zaključna konferenca v LJ – PROLEA
Uvajanje in spremljanje prvega
tujega jezika v 1. VIO
Spremljava pouka za 1. triletje – 3.
razred (OŠ Ljutromer)
Vrednotenje dosežkov za 1. VIO
Predstavitev učbenikov Young
Explorers, OŠ II MS
Razvijanje poučevalne prakse pri
delu z otroki z učnimi težavami
Sindikalna konferenca v Ljubljani
Študijska skupina, OŠ I MS
Predstavitev učnih gradiv MK, OŠ II
MS
Vrednotenje NPZ iz MAT 6. r., OŠ
Rada Robiča, Limbuš
Predstavitev učbenikov Založbe
Rokus, OŠ II MS
PROLEA – zaključna konferenca / LJ
Predstavitev učbenikov – ROKUS
MS
ŠS SLJ / Turnišče
ADHD, Montessori – ŠG LJ
ŠS SVETOVALNI – Inkluzija / LJ
ŠS – Od FS preko inkluzije do
vključevanja, ZRSŠ Ljubljana
ŠS – Vključujoča šola in FS / OŠ
Bakovci
Zakaj SLO šolstvo ni vključujoče,
Strokovni center Pomurje
Okrogla miza na Festivalu Izum –
Right Proffession II. in
Predstavitev SŠ programov
Delovni posvet svetovalnih
delavcev na MIZŠ na temo KO
Motnje pozornosti in
hiperaktivnosti (Ščuka) in
Montessori, Škofijska gimnazija
Šentvid
Strokovna konferenca projekta RP
II., dvorana PGZ MS
ŠS – Vizija delovanja podružnic v
prihodnje, Podružnica Krog
Predstavitev učbenikov MK
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107.

Leonida

Jug

108.

Andreja

Emri Smodiš

109.

Cvetka

Škaper

110.

Darinka

Zelko

111.

mag.
Stanko

Čerpnjak

112.

mag.
Stanko

Čerpnjak

113.

Brigita

Lovenjak

114.

Brigita

Lovenjak

115.

Brigita

Lovenjak

116.

mag.
Stanko

Čerpnjak

117.

Mateja

Trplan

118.

Mateja

Trplan

119.

Mateja

Trplan

120.

Mateja

Trplan

121.

Simona

Šooš

122.

Simona

Šooš

123.

Matjaž

Geder

124.

Tanja

Kovačič

21. 3. 2018
19. 4. in 20. 4.
2018

Konferenca za RP, Laško
SIRKT, Olimje

Razvijanje poučevalne prakse pri
delu z otroki z učnimi težavami in
posebnimi potrebami, OŠ Apače
Iz cikla izobraževanj TA v 2018 dve
Ob sobotah
izobraževanji na temo:
24. 3. 2018 in 26.
1. Pohvale in kritike –
5. 2018
“stroukiranje”
2. Življenjski skript 1. del
Razvijanje poučevalne prakse pri
28., 29. 8. 2017
delu z otroki z učnimi težavami in
posebnimi potrebami, OŠ Apače
ŠS za predmete BIO, KEM,
24. 8. 17
NAR, Maribor
Razvijanje poučevalne prakse pri
28.–29. 8. 2017
delu z otroki z učnimi težavami in
posebnimi potrebami, OŠ Apače
Pravilna izbira vrednot za vzgojo
9. 2. 2017
otrok, Goran Škobalj
Predavanje g. Gorana Škobalja iz
9. 2. 2017
Društva za boljši svet: Pravilna
izbira vrednot za vzgojo otroka
Aktivna udeležba in sodelovanje z
29. 3. 2017–30. 3.
referatom na XII. mednarodni
2017
konferenci Ekologija za boljši jutri.
Kvalitativna analiza NPZ za
13. 11. 2017
izboljšanje pouka matematike, ZRSŠ
MS
Preiskovanje pri matematiki, ZRSŠ
22. 1. 2018
MS
Kaj so nadarjeni učenci in kaj
3. 4. 2018
potrebujejo? – Rokus, web seminar
Matematika? Ja, hvala! – Rokus,
29. 5. 2018
web seminar
Mednarodni
simpozij; Avtonomija v
23. 2. 2018 in 24.
šoli, z lastnim prispevkom –
2. 2018
Avtonomno učenje za zdravje
Sodelovanje v mednarodni raziskavi
5. 3. 2018
Z zdravjem povezano vedenje v šol.
obd. (HBSC 2018)
Obisk strokovnih vodstev in
Šol. l. 2017/18
predavanj v Galeriji Murska Sobota,
PMMS in MGLC Ljubljana
Mednarodna konferenca
21.–23. 9. 2017
MINDfulness, EDUvision,
Rogaška Slatina
28. 8. in 29. 8.
2017
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125.

Tanja

Kovačič

126.

Tanja

Kovačič

127.

Tanja

Kovačič

128.

Tanja

Kovačič

129.

Tanja

Kovačič

130.

Tanja

Kovačič

131.

Tanja

Kovačič

132.

Tanja

Kovačič

133.

Tanja

Kovačič

134.
135.

Anton
Anton

Tibaut
Tibaut

136.

Vida

Bukvič

137.

Vida

Bukvič

138.

Vida

Bukvič

139.

Benjamin

Sakač

140.

Benjamin

Sakač

141.

Benjamin

Sakač

142.

Silva

Hočevar

143.
144.

Matej
Matej

Temlin
Temlin

145.

Dragica

Raj

Pristop k individualiziranem
opismenjevanju,
ZRSS, OE MS
Kako dajati otroku vzpodbudna
16. 10. 2017
navodila, Marko Juhant, Center za
družine Murska Sobota
Pasti "sodobnega" stila življenja za
21. 11. 2017
razvoj senzorne integracije,
Strokovni center Pomurje
Kriteriji uspešnosti in spremljanje
4. 12. 2017
napredka učencev pri spoznavanju
okolja, ZRSS, OE MS
Kriteriji uspešnosti in spremljanje
9. 4. 2018
napredka učencev pri matematiki,
ZRSS, OE MS
Razvoj otroka in soustvarjanje
10. 4. 2018
spodbudnega okolja za vse nas, dr.
Tina Bergant, SC Pomurje
Igra, gibanje, učenje otrokovo je
12. 4. 2018
življenje, dr. Milan Hosta, Strokovni
center Pomurje
Gibanje – igra – učenje, webinar,
24. 4. 2018
Rokus
MOOC – Varna raba interneta in
28. 3. 2018
naprav, Arnes
15. 2. 2018
Pasti interneta
15. 3. 2018
Prva pomoč, OŠ II M. Sobota
Obnovitveni licenćni seminar
14. 1. 2017
plavanja – Fakulteta za šport –
Ljubljana
Razvijanje poučevalne prakse pri
28. in 29. 8. 2017
delu z otroki z učnimi težavami in
posebnimi potrebami, OŠ Apače
22. 4. 2018
Prva pomoč
Študijska skupina za šport na OE
24. 8. 2017
Murska Sobota
Študijska skupina – društvo
21. 3. 2018
športnih pedagogov Pomurja –
izobraževanje smučanje
Ustvarjalne metode učenja
4.–6. 12. 2017
smučanja za vsakogar
Strokovno srečanje v uvajanju in
24. 1. 2017
spremljanju prvega tujega jezika v
1. VIO, OŠ III MS
31. 7. 2017
ARNES SIO 2020
9. 6. 2017
Nov Lopolis
Vključujoča šola – študijska skupina,
15. 11. 2017
OŠ I MS
9. 10. 2017
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146.

Dragica

Raj

21. in 22. 3. 2018

147.

Marinela

Pap

21. 11. 2017

148.

Marinela

Pap

16. 11. 2017

149.

Marinela

Pap

11. 1. 2018

150.

Marinela

151.

Mateja

Begić

152.

Mateja

Begić

153.

Mateja

Begić

154.

Leonida

Jug

155.
156.

Brigita
Brigita

157.

Bernarda

Pap

Lovenjak
Lovenjak
Ružič

158.
159.

Sabina
Sabina

Oletič
Oletič

160.

Sabina

Oletič

161.
162.

Slavica
Slavica

Brunec
Brunec

163.

Tina

Matjašič

164.

Tina

Matjašič

165.

Tina

Matjašič

24. 3. 2018

Konferenca za razredni pouk:
Utiramo poti učenju na razredni
stopnji, Laško
Motnje vedenja pri otrocih in kako
preživeti, LJ
Študijska skupina GEO, OŠ P. V.
Bistrica
Študijska skupina DKE, OŠ I MS
Predstavitev učbenikov GEO,
Mladinska knjiga, Laško

Vključujoča šola – študijska skupina,
OŠ I MS
Konferenca za razredni pouk:
21. in 22. 3. 2018
Utiramo poti učenju na razredni
stopnji, Laško
18. 11. 2018
Dva leteča i
Študijska skupina za I. triletje, OŠ I
16. 11. 2017
MS
4. 10. 2017
Sestavljanje testov po SEJU, LJ
9. 11. 2017
Študijska skupina, OŠ I
Vključujoča šola – študijska skupina
15. 11. 2017
– OŠ I Murska Sobota
Srečanje podružničnih šol Pomurja
– Podružnična šola Krog
23. 10. 2017
ŠS za slovenščino / Turnišče
24. 5. 2018
Med otroki s knjigo v roki, Ljubljana
Predstavitev učbenikov – ROKUS,
20. 2. 2018
EŠ
23. 10. 2017
ŠS za slovenščino / Turnišče
24. 5. 2018
Med otroki s knjigo v roki, Ljubljana
Študijska skupina za šport na OE
24. 8. 2017
Murska Sobota
Ustvarjalne metode učenja
4.–6. 12. 2017
smučanja za vsakogar, Rogla
19.–21. 3. 2018
Smučina je lepa vrlina, Rogla
15. 11. 2017

SKUPNA IZOBRAŽEVANJA UČITELJSKEGA ZBORA
28. in 29. 8. 2017 – Razvijanje poučevalne prakse pri delu z otroki z učnimi težavami in posebnimi
potrebami, OŠ Apače – ESS skladi, ZRSŠ OE Murska Sobota, izvajalki Vesna Vršič in Jana Grah.
15. 3. 2018, 22. 4. 2018 – Prva pomoč – reanimacija; za zaposlene, v izvedbi ZD Murska Sobota.
3. 4. 2018 – Pravna zaščita učiteljev – Ana Nina Jager.
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STROKOVNI AKTIVI – POROČILA
Aktiv: AKTIV STROKOVNIH DELAVCEV 1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
OBDOBJA
Vodja aktiva: Simona Marinič
Člani aktiva: Jasna Lovrenčič, Leonida Jug, Tanja Kovačič, Maja Balažic, Matejka Begić, Dragica
Raj, Irena Žižek, Nataša Ritonja, Bernarda Jerič, Simona Marinič
Datumi sestajanja:

1. srečanje 24. 8. 2017
2. srečanje 16. 11. 2017 – skupno s strokovnimi delavci 2. vzgojno-

izobraževalnega obdobja
3. srečanje 3. 4. 2018
4. srečanje 8. 5. 2018
5. srečanje 26. 6. 2018
Realizirani cilji oz. naloge v tem šolskem letu:
•
Usklajevanje meril za ocenjevanje vzgojno izobraževalnega dela in potrditev kriterijev
znanja;
• organizacija in izvedba različnih dejavnosti:
• naravoslovni dnevi,
• kulturni dnevi,
• športni dnevi,
• tehniški dnevi;
• nabava likovnega materiala za potrebe likovne vzgoje in drugega učnega materiala in učil;
• seznanjanje z aktualnimi seminarji za strokovno izpopolnjevanje učiteljev ter vključevanje v
različna izobraževanja, namenjena razrednim učiteljem;
• sodelovanje z aktivom 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja;
• obravnavanje pripomb staršev, učencev in drugih;
• druge strokovne naloge:
• vključevanje in izvedba različnih projektov;
• sodelovanje pri pripravi prireditev in drugih oblik predstavitev šole (šolske proslave, šolski
literarni natečaj Zgodbe o dobrih ljudeh, likovni natečaj naravne in druge nesreče – številka
za klic – 112);
• reševanje sprotne, nenačrtovane problematike.
Nova vodja aktiva Nataša Ritonja
Vodja aktiva Simona Marinič
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Aktiv: AKTIV STROKOVNIH DELAVCEV 2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
OBDOBJA
Vodja aktiva: Jasna Perš
Člani aktiva: Jasna Perš, Edita Nemec, Melita Mir, Danica Pavel, Darja Raščan Obal, Bernarda Ružič
Datumi sestajanja: 24. 8. 2017, 16. 11. 2017, 26. 2. 2018, 27. 6. 2018
Realizirali smo vse načrtovane naloge.
– Predstavili smo pomen domačih nalog (predvsem dogovor z učitelji OPB).
– Sodelovali smo z drugimi aktivi – predvsem z aktivom 1. triletja in aktivom OPB na delovnih
srečanjih skozi vso šolsko leto.
– Usklajevanje meril, kriterijev znanja za preverjanje in ocenjevanje znanja na ravni šole.
– Organizacija in izvedba dnevov dejavnosti.
– Udeležili smo se predstavitve založb (Rokus, Mladinska knjiga).
– Udeleževali smo se različnih strokovnih izobraževanj in študijskega srečanja za razredni
pouk.
– Vključevanje in izvedba različnih projektov na šoli.
– Poudarek smo dali vzgojno-izobraževalnemu delu in povezovanju s kolektivom.
Vodja aktiva: Jasna Perš
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Aktiv: AKTIV STROKOVNIH DELAVCEV PODALJŠANEGA BIVANJA

Vodja aktiva: Aleksandra Dolgov
Člani aktiva: Anita Borovič, Aleksandra Dolgov, Marinela Pap, Andreja Emri Smodiš, Cvetka
Škaper, Alen Nemec, Viktorija Fartelj, Lea Jug, Marko Wolf, Mateja Meolic
Datumi sestajanja: 15. 9. 2017, 26. 6. 2018, 28. 8. 2018 – predvideni datum tretjega rednega
srečanja Aktiva OPB
Realizirani cilji oz. naloge v tem šolskem letu:
V šolskem letu 2017/2018 smo učitelji in vzgojiteljica, ki smo zaposlene v oddelkih OPB, realizirali vse
zadane cilje, ki smo si jih postavili v začetku šolskega leta 2017/2018. Sodelovali smo v razrednih in
šolskih projektih, ki so zajemali različno tematiko in popestrili aktivnosti podaljšanega bivanja. Aktivno
smo bili vključeni na vseh strokovnih izobraževanjih, ki jih je pripravila šola in se sami izobraževali na
različnih seminarjih. Prav tako smo izvedli vsa mesečna srečanja strokovnih delavcev aktiva OPB, kot
tudi redna srečanja strokovnih delavcev Aktiva OPB.
Uspešno smo realizirali medpredmetno sodelovanje z učiteljicami na razredni in predmetni stopnji.
Vodja aktiva Aleksandra Dolgov

Aktiv: AKTIV JEZIKOSLOVNO-UMETNOSTNEGA PODROČJA
Vodja aktiva: Sabina Oletič
Člani aktiva: Slavica Brunec, Brigita Lovenjak, Miran Flegar, Polona Gujtman, Simona Šooš,
Klaudija Berden, Matjaž Geder, Silva Hočevar, Majda Kerčmar in Sabina Oletič
Datumi sestajanja: 25. 8.2 017, 19. 10. 2017, 16. 11. 2017, 18. 1. 2018, 15. 2. 2018, 22. 3. 2018, 19.
4.2 018,
27. 6. 2018
Realizirani cilji oz. naloge v tem šolskem letu:
– Realizirali smo načrtovane dneve dejavnosti, uspešno smo izvedli tri kulturne dneve od 6. do 9.
razreda (dve gledališki predstavi, Prazniki in njihov pomen in Obudimo spomin na Miška
Kranjca).
– Uskladili smo načine ocenjevanja in ocenjevalne lestvice.
– Izvedli smo tri radijske ure in z njimi obeležili pomembne praznike in dogodke (dan reformacije,
slovenski kulturni praznik, svetovni dan knjige, dan žena in materinski dan).
– Pripravili smo dve šolski proslavi in sodelovali s kulturnim programom na slovesnosti Mestne
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občine Murska Sobota ob dnevu upora proti okupatorju.
– Razpisali šolski literarno-likovni natečaj Zgodbe o dobrih ljudeh.
– Izdali šolsko glasilo Stezice.
– Sodelovali na različnih tekmovanjih in natečajih in pri tem osvojili tudi veliko priznanj in
nagrad, z literarnim prispevkom smo sodelovali tudi z Društvom upokojencev Murska Sobota, ki
je objavilo naš prispevek v svojem zborniku Shojene poti 14.
– Evalvirali smo opravljeno delo aktiva v šolskem letu 2017/2018.
V šolskem letu 2018/2019 se nam bo pridružila nova članica Darinka Zelko.
Vodja aktiva Sabina Oletič
Aktiv: AKTIV ŠPORTNEGA PODROČJA
Vodja aktiva: Vida Bukvič
Člani aktiva: Benjamin Sakač, Vida Bukvič in Tina Matjašič
Datumi sestajanja: 31. 8. 2017, 21. 9. 2017, 28. 6. 2018
Na prvem aktivu smo dali poudarek organizaciji in načrtovanju dela za novo šolsko leto, na drugem
smo se posvetili kriterijem ocenjevanja in zadnji aktiv smo namenili predvsem evalvaciji, pogled pa
smo nekoliko usmerili tudi naprej. Med šolskim letom smo se športni pedagogi večkrat sestali,
predvsem pred izvedbo posameznih dni dejavnosti, zimske in letne šole v naravi, organizacijo
plavalnih tečajev, tekmovanj, izvedbo ŠVK kartona tako na razredni stopnji kot na predmetni. Štirikrat
pa smo se sestali tudi na krajših delovnih sestankih, kjer smo sproti pregledali naše delo, dosežke in se
posvetili načrtovanju prihajajočih dogodkov.
Realizirani cilji oz. naloge v tem šolskem letu:
Z učnim načrtom zadane naloge smo v celoti realizirali. Uspešno smo izvedli vseh pet načrtovanih
športnih dni, zimsko in letno šolo v naravi (glej ANE), nadaljevalni tečaj smučanja in deskanja,
pomagali smo pri izvedbi testiranja za ŠVK na razredni stopnji, sodelovali pri organizaciji in izvedbi
20-urnega tečaja plavanja za 2. in 3. razred (glej ANE) in uspešno zaključili program Krpan v 6.
razredu.
Uspešno smo izvedli pouk športne vzgoje, izvedli načrtovane interesne dejavnosti, izbirne predmete,
priprave in udeležbe na tekmovanjih in prireditvah, nabavili smo potrebno športno opremo in se
posvetili urejanju zunanjih športnih površin. Oblikovali, uredili ter potrdili smo kriterije ocenjevanja,
pri čemer smo upoštevali morfološke razlike v spolu.
Menim, da smo v tem šolskem letu bili zelo uspešni. Na tekmovanjih smo se uvrščali med prve tri na
področnih tekmovanjih, se uvrščali tudi v polfinale in finale državnih tekmovanj, s čemer smo si prav
gotovo zaslužili tudi nekaj srebrnih in zlatih priznanj, ki pa jih žal v športu ne podeljujejo (glej zbirnik
pohval). Tako smo letos prvič po dolgem času dobili državno prvakinjo v skokih na mali prožni
ponjavi. Naziv državne prvakinje za letošnje šolsko leto pripada Maji Čopi.
Vodja aktiva za naslednje šolsko leto bo Benjamin Sakač.
Vodja aktiva Vida Bukvič
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Aktiv: AKTIV NARAVOSLOVNEGA PODROČJA
Vodja aktiva: Marinela Pap
Člani aktiva: Franc Vogrinčič, Helena Nemec, Hedviga Kovač, Anton Tibaut , Matej Temlin, mag.
Stanko Čerpnjak, Marinela Pap, Aleksandra Dolgov, Majda Haužar, Mateja Trplan
Datumi sestajanja: 21. 9. 2017, 26. 2. 2018, 26. 6. 2018
Realizirani cilji oz. naloge v tem šolskem letu:
• Izvedli smo vse planirane naravoslovne in tehniške dneve za razrede predmetne stopnje (6.–9.
razred) in aktivno sodelovali pri vseh drugih dnevih dejavnosti na šoli.
• Organizirali in izvedli smo predmetna tekmovanja na vseh stopnjah.
• Medpredmetno smo se povezovali z aktivom jezikovno-umetnostnega področja.
• Evalvirali smo delo strokovnega aktiva in podali predloge za naslednje šolsko leto.
Vodja aktiva za naslednje šolsko leto Marinela Pap
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SODELOVANJE S STARŠI
•
•
•
•
•
•

Dva skupna roditeljska sestanka, prvi splošni 21. 9. 2017 na matični šoli in 18. 9. 2017 na POŠ
Krog in drugi skupni, ki je bil 15. 2. 2018.
Srečanje s starši: predpraznični bazar smo pripravili 12. 12. 2017 na matični šoli, program je
potekal po oddelkih, na POŠ Krog 18. 12. 2017 v telovadnici podružnične šole za vse učence in
starše.
Predavanje za starše centralne in podružnične šole – Pasti interneta, predavanje je izvedel Silvo
Lazar, višji inšpektor PU Murska Sobota.
Priprava in izvedba roditeljskih sestankov v zvezi z izbirnimi predmeti, poklicno orientacijo,
nacionalnimi preizkusi znanja po razredih.
Poklicna tržnica za starše in učence devetih razredov je letos potekala v okviru Festivala mladih
v Maksimusu, kjer so se 23. 11. 2017 predstavile vse srednje pomurske šole.
Pripravili smo tudi srečanje in sestanek s starši bodočih prvošolcev. Na matični šoli je sestanek
potekal 21. 6. 2018, na POŠ Krog pa 20 6. 2018.

SVET STARŠEV
se je sestal štirikrat, in sicer:
• 26. 9. 2017 na matični šoli,
• 18. 9. 2017 POŠ Krog,
• 19. 10. 2017 – skupaj za matično in podružnično šolo,
• 30. 5. 2018 skupaj za matično šolo in podružnično šolo.

ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad deluje po sprejetem pravilniku. V tem šolskem letu smo imeli eno akcijo pobiranja
prostovoljnih prispevkov (novo leto).
Trenutno stanje šol. sklada je 10.703,96 evrov. Sredstva so v celoti namenjena za dokončanje zunanjega
igrišča. Upravni odbor sklada sestavljajo trije predstavniki šole in štirje predstavniki staršev. Mandat
članov odbora je štiri leta. Ker je članom sveta potekel mandat, se bomo z novim odborom sestali takoj
v začetku septembra in izvolili novega predsednika sklada.
Zapisniki, pravila ter bilanca stanja se hranijo v tajništvu šole.
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POROČILO SVETOVALNE SLUŽBE – ŠOLSKE SOCIALNE DELAVKE
Šolsko leto 2017/2018
Preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način se je v okviru šolske svetovalne službe
šolska socialna delavka vključevala v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih
vprašanj učencev šole, poskušala pomagati in sodelovala z učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in
zunanjimi ustanovami. Opravljeno delo povzemam po tematskih področjih svetovalne službe.
TEMATSKI SKLOPI:
Učenje in poučevanje; šolska kultura, vzgoja, klima, red; telesni, spoznavni, čustveni in socialni
razvoj; socialno-ekonomske stiske.
1. Svetovalno delo z učenci – individualno in skupinsko
• Spremljala razvoj učencev s posebnimi potrebami.
• Individualno svetovala učencem z učnimi težavami.
• Ugotavljala potrebe učencev po učni pomoči in sodelovala z vodstvom.
• Svetovala, oblikovala idejni program za razvoj posameznika.
• Svetovala učencem o vključevanju k izbirnim predmetom.
• Razreševala čustvene stiske učencev.
• Razreševala vzgojne in disciplinske težave z učenci (kršenje šolskih pravil, hišnega reda,
izostajanje od pouka).
• Delo v razredu: seznanjala učence s prijavo k izbirnim predmetom in urejala vso korespondenco
v zvezi s tem; izvajala delavnice z devetošolci v okviru dni dejavnosti in karierne orientacije ter
celoletno izvajala preventivne delavnice v 5. razredu z namenom razvijanja čustvene inteligence
za izboljšanje funkcioniranja učencev v skupini (odnosi, komunikacija) ter izvajala delavnice na
Šolski skupnosti – obravnava vzgojnega načrta šole; nadomeščala ure učiteljev v 5. in 9. razredih
ter se vključevala v vzgojno-izobraževalno delo 1. in 2. razreda podaljšanega bivanja v
Podružnici Krog.
• Organizacija delavnic zunanjih izvajalcev (nevarnosti iger na srečo, varnost na internetu).
• Skrb namenila učencem z neugodnimi družinskimi razmerami in učencem, ki prihajajo iz
kulturno
prikrajšanega
okolja
(romska
populacija).
2. Sodelovanje z učitelji
• Sodelovala pri oblikovanju nekaterih individualiziranih programov za učence s PP in pripravi
individualiziranih projektov pomoči.
• Sodelovala pri strokovnem izpopolnjevanju na šoli.
• Posvetovala z učitelji za učinkovitejše delo z učenci z učnimi in vzgojnimi težavami.
• Sodelovala z aktivi pri oblikovanju šolskih dejavnosti.
• Svetovala učiteljem ob zaznanih čustvenih motnjah in stiskah učencev.
• Sodelovala z učitelji ob delu z razredno skupnostjo v okviru razrednih ur, opravljala mediatorsko
vlogo pri razreševanju konfliktnih situacij in soustvarjala oblikovanje ustrezne razredne in učne
klime.
• Predlagala predavanja za učitelje o značilnostih osebnega in socialnega razvoja učencev.
• Sodelovala pri nekaterih izvedbah roditeljskih sestankov z določenimi temami.
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3. Sodelovanje s starši
Starši so najpomembnejši člen verige v vzgojno-izobraževalnem procesu učenca. Preko svetovalnodelavskega odnosa smo s starši dosegali pozitivne spremembe, skupaj odkrivali in iskali rešitve.
Delo je vsebovalo:
• Individualno svetovanje staršem učencev z namenom vrniti učencu izgubo stika z lastno
ustvarjalnostjo in posledično nemotiviranostjo za učenje.
• Seznanitev staršev na roditeljskih sestankih z raznimi temami (srednješolski programi,
seznanitev z izbirnimi predmeti, s potekom NPZ, z organizacijo dela...).
• Obveščanje staršev o pomembnih dogodkih in pravicah, ki izhajajo iz statusa učenca.
• Svetovanje staršem o načinih motiviranja otrok za učenje in njihovo aktivno vlogo pri otrokovem
domačem delu.
• Svetovanje staršem o možni dodatni pomoči učencem na področju učnih težav.
• Osveščanje staršev o osnovnih vzgojnih načelih in ravnanjih.
• Svetovanje staršem pri postavljanju jasnih meja njihovim otrokom.
• Svetovanje staršem o ustreznih vzgojnih pristopih pri socialno, čustveno in telesno bolj ranljivih
otrocih.
• Usmerjanje in pomoč staršem pri iskanju dodatnih informacij ter zunanjih strokovnjakov (razne
oblike terapevtske pomoči …).
• Urejanje subvencij za šole v naravi.
• Informiranje staršev o subvencioniranju šolske prehrane.
4. Sodelovanje z vodstvom šole
• Spremljanje izvajanja vzgojnega načrta šole, pravil vedenja in hišnega reda, pogojev za
oblikovanje ustrezne klime, kulture na šoli.
• Izvajanje delavnic za kolektiv – spremembe in posodobitev vzgojnega načrta šole.
• Sodelovanje pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole in oblikovanju poročila o realizaciji
LDN in evalvacija.
• Sodelovanje pri načrtovanju strokovnega izpopolnjevanja za učitelje o učinkovitih vzgojnih
pristopih.
• Sodelovanje pri reševanju tekoče vzgojne problematike.
5. Sodelovanje pri pripravi razvojnega načrta šole za področje učenja in poučevanja
• Sodelovanje pri evalvaciji sestavljenih individualiziranih programov za učence s posebnimi
potrebami.
• Sodelovanje z izvajalci individualne pomoči.
6. Sodelovanje svetovalne službe z zunanjimi institucijami
• Sodelovanje s strokovnimi ustanovami pri pomoči učencem, ki imajo zaradi učnih oz. čustvenih
težav tudi določena vedenjska odstopanja.
• Sodelovanje v namen zdravstvene in zobozdravstvene sistematike šolskih novincev in učencev
šole.
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Sodelovala sem z enotami Vrtca M. Sobota, drugimi osnovnimi in srednjimi šolami, Centrom
za socialno delo M. Sobota, Zavodom za zaposlovanje – Karierno središče M. Sobota, Zavodom
za šolstvo – OE M. Sobota, s psihologi terapevti, z zdravstveno službo, kot je: Zasebna ambulanta
Vlaste Grabar za izvedbo zdravstvene sistematike učencev; z zobozdravstveno ambulanto Nine
Vinder glede zobne sistematike učencev šole, z dobrodelnimi društvi. kot: Petka za nasmeh,
Botrstvo, Zveza prijateljev mladine glede donatorstva ter Karitasom.
Karierna orientacija
V okviru karierne orientacije sem uresničila program z učenci zadnje triade. Z namenom pomagati
učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne in poklicne poti je bilo realizirano:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informiranje učencev in staršev preko šolske spletne strani.
Urejanje rubrike z ustreznimi informacijami glede karierne orientacije (program dela, koledar
aktivnosti za vpis v SŠ, koristne povezave do raznih informacij v zvezi s poklici, štipendijami, z
možnostjo ogleda Poklicne tržnice in posamičnih predstavitev srednjih šol Pomurja v okviru
Festivala
Izum).
Sodelovanje z učenci, učitelji in starši:
Udeležba z devetošolci in starši na Poklicni tržnici v Maximusu 22. 11. 2017, kjer so se
predstavile vse pomurske srednje šole.
Sprotne informacije devetošolcem preko oglasne deske o srednjih šolah in razpečevanje
prispelega propagandnega materiala srednjih šol in dijaških domov.
Izvajala individualno poklicno svetovanje staršem in učencem.
Z devetošolci realizirala v štirih izhodih/skupinah obiske Kariernega središča v razponu od 28.
9. 2017 do 9. 11. 2017. Pod strokovnim vodstvom so spoznali računalniški program KAM in
KAKO in z njegovo pomočjo ugotavljali posameznikove interese in s tem povezane poklice.
Realizirala anketiranje devetošolcev z elektronsko obliko Vprašalnika o poklicni poti (e-VPP) v
novembru 2017.
Z devetošolci organizirala in realizirala skupinsko izpolnjevanje prijav v srednje šole in
odposlala vpisnice na ustrezne srednje šole v drugi polovici marca 2018.
Za sedmošolce in osmošolce sem 30. maja 2018 organizirala in se z njimi udeležila obiska
podjetij (Hotel Diana, Slikopleskarstvo Malarpišt ter podjetje Chartago Odranci, kjer so si lahko
ogledali njihove dejavnosti, ki zaposlujejo deficitarne poklice. Udeležilo se je 22 učencev.
17. 5. 2018 izvedla predavanje na roditeljskem sestanku v 8. razredih na temo Predstavitev
srednješolskih programov z elementi dejavnikov poklicne izbire, slovenskega šolskega sistema,
pomena izobraževanja, dostopnost informacij o štipendijah, poklicih.
V sodelovanju z Gimnazijo Murska Sobota izvedla obisk osmošolcev v okviru promocije Šolar
v gimnaziji, kjer so zainteresirani učenci preživeli dan pouka. Udeležilo se je 21 učencev.
V sodelovanju z Biotehniško šolo Rakičan uredila prijave na njihov kmetijsko-podjetniški
praktikum, za katerega so bili zainteresirani 3 učenci, vendar so tabor zaradi premajhnega števila
prijav odpovedali.
V aprilu 2018 izvedla skupni roditeljski sestanek v 6. razredih v zvezi z informiranjem o izbirnih
predmetih in NPZ.
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•
•

V sodelovanju z Gimnazijo Ljutomer organizirala udeležbo na njihovih tradicionalnih
delavnicah Znanje za mlade, ki so se ga množično udeležili učenci 8. in 9. razredov (61 učencev).
Na skupnem roditeljskem sestanku v aprilu 2018 seznanjala starše in učence s stanjem vpisa v
SŠ, štipendijsko shemo ter potrebami trga po delovni sili.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami
• Sodelovanje s Kariernim središčem M. Sobota.
• Sodelovanje s Pomursko gospodarsko zbornico preko projekta.

VPIS UČENCEV 9. RAZREDA V ZAČETNI LETNIK SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO
2018/19
Srednja šola
Gimnazijski program:
Gimnazija M. Sobota
Gimnazija F. M. Ljutomer
Prva gimnazija Maribor
Ekonomska gimnazija
Srednje strokovno izobraževanje:
Gimnazija in srednja šola Ruše
Srednja zdravstvena šola M. Sobota
Srednja poklicna in tehniška šola M. Sobota
Ekonomska šola M. Sobota
SŠ za gostinstvo in turizem Radenci
Gimnazija Ljutomer – predšolska vzgoja
Srednja strojna šola Maribor
Biotehniška šola Maribor
Srednje poklicno izobraževanje:
Srednja poklicna in tehniška šola M. Sobota
SŠ za gostinstvo in turizem Radenci
Ekonomska šola M. Sobota
Srednja zdravstvena šola M. Sobota
Avstrija
SKUPAJ:

Število
24
13
5
1
5
23
1
6
8
3
1
1
1
2
9
4
2
2
1
1
57

Delež vpisa v IP
42,1 %

40,4 %

15,8 %

1,7 %
100 %

Šolanje
•
•

Urejanje šolske spletne rubrike o vpisu novincev (zakonodaja, roki za vpis).
Izvajala vpise, prepise učencev in urejala vso potrebno dokumentacijo. V mesecu februarju 2018
sem izvedla vpise šolskih novincev na matični šoli in podružnični šoli ter načrtovala in
sodelovala na 1. roditeljskem sestanku, ki je bil 21. 6. 2018 na matični šoli ter 20. 6. 2018 na
podružnični šoli.
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•

•
•
•
•
•
•

V skladu z načrti Aktiva 1. triade sem se dogovarjala s svetovalno delavko Vrtca M. Sobota in
organizirala obiske predšolskih otrok iz enot Vrtca M. Sobota. Obiski otrok in vzgojiteljic so se
zvrstili med 14. 11. in 17. 11. 2017 v času od 9.00 do 11.00 ure. Otrokom smo predstavili prostore
1. razreda, kjer so se družili s prvošolčki pod vodstvom razredničark. V nadaljevanju so si
ogledali telovadnico, knjižnico, kjer so prisluhnili zanimivi zgodbici in nazadnje smo jih
pogostili v šolski jedilnici.
Organizirala in sodelovala na timskih sestankih učiteljev za učence s posebnimi potrebami ter
sodelovala pri evalvaciji individualiziranih programov učencev s posebnimi potrebami.
Sodelovanje v komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo in urejanje potrebne
dokumentacije v tej zvezi.
Sodelovanje pri predstavitvi individualiziranih programov učencev staršem.
Seznanitev vodstva šole o posebnostih in dodatnih potrebah učencev in predlagala način dela in
sodelovanja s starši.
Svetovanje staršem ob prehodu v prilagojeni program izobraževanja za učence.
Vodenje dokumentacije o učencih v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Izobraževanje in drugo
• Skrb za bazo podatkov o učencih v programu Novi LoPolis in CEUVIZ.
• Vodenje delavnic za zaposlene na temo Posodobitev vzgojnega načrta šole.
• Vodenje dokumentacije v zvezi s subvencijami za šolo v naravi, odložitev šolanja, soglasij za
prepise učencev, evidence v zvezi z OPB in jutranjim varstvom ter ostalo.
• Izvedba dela namestnice za NPZ-1, NPZ-2, NPZ-3. Priprava analiz za Poročilo LDN. Skrb za
vnos podatkov v aplikacijo VPIS IN NPZ in CEUVIZ.
• Mentorstvo študentki 1. letnika magistrske stopnje FSD Ljubljana.
• Priprava sinteznega poročila.
• Udeležila sem se strokovnega posveta projekta Right Proffession II – prava izbira za poklic, ki
se bo še nadaljeval. Izvedba je bila aprila 2017 v prostorih Zavarovalnice Triglav.
• V novem šolskem letu bomo dobili novo šolsko zobozdravnico, go. Nino Vinder, dr. dent. med.
Sklep je bil, da zobna preventiva na šole čim prej pošlje program preventivne ponudbe, da šole
potem lažje umestijo te dejavnosti v svoj plan dela.
• Izobraževanja:
• Priprava magistrskega dela na izrednem študiju po drugi bolonjski stopnji, smer Socialno delo v
vzgoji in izobraževanju, tema: INKLUZIVNA PRAKSA NA OSNOVNI ŠOLI.
• Udeležila dvodnevnega strokovnega srečanja na OŠ Apače od 28. 8. do 29. 8. 2017 na temo dela
z učenci s posebnimi potrebami preko vključevanja v redni šolski program.
• Udeležila študijske skupine za svetovalne delavce na OŠ Bakovci, 14. 11. 2017 na temo
Vključujoča šola in formativno spremljanje.
• Udeležila štiriurnega predavanja za svetovalne delavce s strani g. Viljema Ščuke na Škofijski
gimnaziji Šentvid, 27. 10. 2017, na temo Motnje pozornosti in hiperaktivnosti ter predstavitve
dela po konceptu vzgoje Montessori.
• Udeležba na študijski skupini na ZRSŠ Ljubljana dne 8. 11. 2017 na temo Od formativnega
spremljanja preko inkluzije do vključevanja.
• Udeležba na strokovnem izobraževanju v izvedbi Strokovnega centra Pomurje dne 20. 11. 2017
na temo Zakaj SLO šolstvo ni vključujoče? s predavateljem Matejem Rovškom od 17.00–19.00.
• Udeležila okrogle mize v okviru projekta Right Professon II v okviru Festivala Izum dne 22. 11.
2017 ob 14.00 na temo Pravi poklic za razvoj regije ter od 16.00–18.30 predstavitve pomurskih
srednjih šol.
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•
•

•

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport udeležila srečanja svetovalnih delavcev dne
30. 1. 2018 od 12.30 do 16.00 na temo karierne orientacije in predstavitve novosti na tem
področju.
Udeležila delovnega srečanja strokovnih delavcev podružničnih šol na naši podružnici dne 12.
4. 2018 med 12.00 in 15.30 uro, z namenom analize dela podružničnih šol in kombiniranega
pouka ter oblikovanja vizije in srednjeročnega načrta dela PŠ in KP v okviru območne enote
zavoda.
Udeležila strokovne konference projekta RP II v dvorani Pomurske gospodarske zbornice dne 9.
5. 2018 od 12.00 do 15.00.
Alenka Gruškovnjak,
svetovalna delavka

PEDAGOGINJA ZA PODROČJE ISP IN DSP – POLONA GUJTMAN
Delo šolske pedagoginje je tekom šolskega leta 2017/2018 potekalo po načrtovanih področjih dela in
vsa načrtovana področja dela so realizirana.
Delo z učenci, s katerimi zaradi učnih težav izvajamo ustrezne oblike učne pomoči, poteka v skladu s
Konceptom učne težave v osnovni šoli.
Tako sledimo korakom in postopkom nudenja ustreznih in predvidenih oblik učnih pomoči, kar je
strokovno dokumentirano. Učenci se na prvi stopnji udeležujejo dopolnilnega pouka, ki ga na razredni
stopnji izvajajo razredniki, na predmetni stopnji pa predmetni učitelji za svoj učni predmet. Na naslednji
stopnji se učenci na predlog učitelja ali staršev v sodelovanju s šolsko svetovalno službo (svetovalni
razgovori, pisna soglasja staršev, vodenje dokumentacije) vključujejo v individualne in skupinske
oblike učne pomoči (ISP – 0,5 ure na oddelek). V šolskem letu 2017/2018 je bilo v ISP obliko učne
pomoči usmerjenih 38 učencev (11 na razredni stopnji – vključena podružnica Krog, 27 na predmetni
stopnji). Vključevali so se pri predmetih SLJ, MAT, TJA. Pet učencev (5 na razredni in 0 na predmetni
stopnji) je bilo med šolskim letom preusmerjenih na podlagi odločbe o usmeritvi v program s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo: v DSP obliko učne pomoči.
V program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP) je bilo skozi celo šolsko leto
vključenih 22 učencev: 10 na razredni stopnji in 12 na predmetni stopnji. Vsem vključenim učencem je
bilo zagotovljenih skupaj 59 ur dodatne strokovne pomoči (premagovanje primanjkljajev, učna pomoč,
svetovalna storitev).
Strokovne skupine, ki jih je imenovala ravnateljica, so za te učence izdelale individualizirane programe,
ki so jih učitelji razredniki kot nosilci projekta pomoči učencem z učnimi težavami predstavili učencu
in staršem v potrditev. V tem šolskem letu smo na predlog za preverjanje ustreznosti usmerjanja
pripravili Evalvacijsko poročilo šole za pet učencev.
Za štiri učence smo pripravili tudi Evalvacijska poročila šole ob prehodu med nivoji izobraževanja
(prehod v srednjo šolo).
Spremljanje uspešnosti vzgojno-izobraževalnega dela z romskimi učenci kaže, da je potrebno te učence
obravnavati kot učence z drugačnimi učnimi potrebami. Zato so bili učenci Romi usmerjeni v
individualna skupinsko pomoč učiteljev in pomoč romskih mentorjev.
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NADARJENI UČENCI
1. ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV: pri odkrivanju nadarjenih se šola drži smernic
iz koncepta 'Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli' (1991).
Odkrivanje nadarjenih učencev poteka po naslednjem zaporedju:
• ODKRIVANJE: odkrivanje nadarjenih učencev se praviloma izvede v 4. razredu.
• EVIDENTIRANJE učencev, ki bi lahko bili nadarjeni s strani učiteljev.
• IDENTIFIKACIJA: zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih
učencev.
• SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV.
• DELO Z NADARJENIMI UČENCI: individualizirani programi za delo z nadarjenimi
učenci.
Na podlagi identifikacije nadarjenih učencev učitelji znotraj pouka izvajajo:
– notranjo diferenciacijo in individualizacijo,
– ustrezno vzpodbujajo identificirane nadarjene učence.
– učence na primeren način vključujejo v izvajanje drugih dejavnosti (dodatni pouk, projekti,
plakati, ipd.),
- vključujejo starše v proces prepoznavanja nadarjenih preko ocenjevalnih lestvic za starše,
predavanj in roditeljskih sestankov.
2. DELO Z NADARJENIMI UČENCI: šola je pripravila Vprašalnik interesov za nadarjene
učence, na podlagi katerega razredniki v sodelovanju z identificiranimi učenci, učitelji, starši
in koordinatorko dela z nadarjenimi učenci oblikujejo Individualiziran program za nadarjene.
Večina Individualiziranih programov temelji na notranji individualizaciji in diferenciaciji
pouka. Individualizirane programe za nadarjene izvajamo preko diferenciacije in
individualizacije med poukom, preko obiskovanja dodatnega pouka, interesnih in drugih
dejavnosti na šoli: raziskovalna dejavnost, izbirni predmeti, status športnika in status
kulturnika.
3. SPREMLJANJE DELA IN EVALVACIJA: delo z nadarjenimi se spremlja preko
hospitacij, prav tako pa tudi vsako leto učitelji sproti evalvirajo, kako so se individualizirani
programi za nadarjene izvajali.
TEMELJNA NAČELA DELA Z NADARJENIMI UČENCI PO KONCEPTU:
• širitev in poglabljanje temeljnega znanja.
• hitrejše napredovanje v procesu učenja,
• razvijanje ustvarjalnosti,
• uporaba višjih oblik učenja,
• uporaba sodelovalnih oblik učenja,
• upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
• upoštevanje individualnosti,
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• spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
• skrb za celostni osebnostni razvoj,
• raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
• uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci programa,
• skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,
• ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.
Koordinatorka dela z nadarjenimi učenci
Anita Borovič
POROČILO ŠOLSKE KNJIŽNIČARKE
Dejavnost šolske knjižnice je namenjena predvsem vzgojno-izobraževalnemu procesu in potrebam
učencev in delavcev šole.
S svojim delovanjem knjižnica neposredno podpira vzgojno-izobraževalno delo na šoli. Učitelje
oskrbuje z literaturo za utrjevanje, izpopolnjevanje in poglabljanje strokovnega znanja na njihovem
strokovnem/predmetnem področju, učencem pa s sistematičnim posredovanjem ustrezne literature
razširja in poglablja pri šolskem pouku pridobljena znanja.
•

Interno bibliotekarsko delo

– urejanje knjižnice,
– nabava knjižnega in neknjižnega gradiva,
– obdelava gradiva in postavitev na knjižne police.
S koledarskim letom 2018 smo prešli na sisem Cobiss. Tako knjižno zalogo popisujemo že tretjič:
1. Program ŠOLSKA KNJIŽNICA (Saop Nova Gorica)
2. Program WinKnj (Mordicom Solkan)
3. Sistem COBISS (Izum Maribor)
Izgradnja kataloga (prevzemanje zapisov in urejanje internega knjižnega gradiva) je zahteven proces.
Najprej popisujem leposlovje in šele nato strokovno in ostalo gradivo. Do popisa gradiva v knjižnici
izposojamo s programom KnjWin. Do sedaj sem uspela ob vsem drugem delu popisati okrog 1500 knjig
od približno 11500.
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•

Pedagoško delo
– knjižnična informacijska znanja (KIZ ure z učenci od 1. do 9. razreda),
– skupinsko delo z uporabniki knjižnice,
– individualno delo z uporabniki knjižnice.

V šolskem letu 2017/2018 so šolsko knjižnico učenci in strokovni delavci obiskali 5284-krat ter si
izposodili 8662 knjig. Veliko učencev pa se je zadrževalo tudi v čitalnici (brskanje po referenčnem
gradivu, čakanje na izbirne predmete, medsebojna pomoč, preživljanje prostega časa).
•

Ostale dejavnosti

V knjižnici ali v sodelovanju z njo se odvijajo različne dejavnosti (projekt Rastem s knjigo,
gostovanje književnikov ob OČESU BESEDE, koordinacija bralne značke, organizacija in priprava
knjižnih razstav, učbeniški sklad, sodelovanje s strokovnimi aktivi in pri dnevih dejavnosti …
Enake dejavnosti so potekale tudi v knjižnici na podružnici v Krogu.
Majda Kerčmar
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ŠOLA PLAVANJA IN ŠOLE V NARAVI
ŠOLA PLAVANJA – 2. RAZRED
Za učence 2. razredov je bil organiziran 20-urni tečaj.
Udeležilo se ga je 45 učencev.
Kraj: Terme 3000 Moravske Toplice
Čas: 23. 4. 2018–26. 4. 2018
Cena: vstopnina (4x) + avtobus; 20 € je znašal prispevek staršev.
ŠOLA PLAVANJA – 3. RAZRED
Za učence 3. razredov je bil organiziran 20-urni tečaj.
Udeležilo se ga je 54 učencev.
Kraj: Terme 3000 Moravske Toplice
Čas: 14. 5. 2018–17. 5. 2018
Cena: vstopnina (4x) + avtobus; 20 € je znašal prispevek staršev.
NARAVOSLOVNI DAN – 3. RAZRED
Za učence 3. razredov smo organizirali šolo v naravi v CŠOD. Naravoslovni teden je bil namenjen
spoznavanju mesta Kočevje ter različnih življenjskih okolij: jezero, reka, podzemni svet in gozdna učna
pot.
Kraj: CŠOD JURČEK Kočevje
Čas: 23. 10. 2017–27. 10. 2017
Cena: 120 €
Udeležba: 48 učencev + 4 spremljevalci
Način plačila: v šestih obrokih.
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI (SMUČANJE) – 6. RAZRED
Za učence 6. razredov je šola organizirala zimsko šolo v naravi s poudarkom na tečaju smučanja na
Kopah. Učenci so si lahko opremo izposodili v šoli, obrabnina je znašala 15 €. Zbrana sredstva se
namenijo za nakup obrabljene opreme.
Kraj: HOTEL LUKA, Kope
Čas: 12. 3.–10. 3. 2018
Udeležba: 50 učencev + 7 spremljevalcev
Cena: 210,00 €
Način plačila: v šestih obrokih.
ŽIVLJENJE V NARAVI – 7. RAZRED
Za učence 7. razredov je bilo organiziramo petdnevno terensko delo v CŠOD BURJA Seča.
Program je zajemal favno in floro morja, kulturno-zgodovinske znamenitosti kraja, športno
udejstvovanje, tehniški dan.
Kraj: CŠOD BURJA
Čas: 11. 12. 2017–15. 12. 2017
Cena: 120 €
Udeležba: 40 učencev + 3 spremljevalci
Način plačila: v petih obrokih.
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LETNA ŠOLA V NARAVI – 5. RAZRED
V mesecu juniju 2018 je šola organizirala šolo v naravi za učence 5. razredov.
Kraj: Srednja šola Izola.
Čas: 18. 6. 2018–22. 6. 2018
Prispevek staršev: 170,00 €
Udeležba: 40 učencev + 6 spremljevalcev
Način plačila: v osmih obrokih od oktobra 2017 do maja 2018(6-krat 20 € in 2-krat 25 €)
Šola v naravi je zajemala:
- tečaj plavanja, vključili smo 1-krat bazen v Žusterni,
- pouk po predmetnih področjih iz predmetnika, ki vključujejo vsebine iz primorskega in dinarskokraškega sveta.
Sofinanciranje MIZŠ za izvedbo letne šole v naravi
MŠŠ je za šolo v naravi in strnjen tečaj plavanja v šol. letu 2017/2018 sofinanciralo sredstva v višini
67,60 € na učenca 5. razreda.
Subvencioniranje
Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, MIZŠ
zagotavlja dodatna sredstva za subvencioniranje – za našo šolo v višini 25 %, kar je zneslo 692,90 evrov.
Glede na razpoložljiva sredstva je 9 učencev imelo subvencionirano šolo v naravi.
SODELOVANJE IN DEJAVNOSTI
DATUM

DEJAVNOST

NOSILEC

SODELOVALI

1. 9. 2017

Prvi šolski dan

OŠ II Murska Sobota

Učenci, zaposleni, starši

3. 9. 2017

Bezgov tek

KS Krog

Učenci in učiteljice
podružnične šole Krog

15. 9. 2017

Dan brez avtomobila

MO Murska Sobota

6. in 7. razred

28. 9. 2017

Veter v laseh, predstavitev klubov

Športni klubi ter
društva v MO MS

Od 1.–9. razreda

Oko besede – obisk pisateljev:
Liljana Prap, Tilka Jamnik,
Božena Kolman, Darinka Kobal

PIŠK MS

Matična in podružnična
šola

25. 9. 2017

Jezikovne delavnice

GFML

Od 6. do 9. razreda

4. 10. 2017

Delavnice na GMS

GMS

Učenci 9. razredov

5. 10. 2017

Obisk podjetja POMGRAD

POMGRAD

Učenci 2. razredov

20. 10. 2017

Drobtinica kruha – stojnice v BTC

RK Murska Sobota

Maja Balažic, Edita
Nemec z učenci

18. 10. 2017

Delavnice na SPTŠ M. Sobota

SPTŠ Murska Sobota

8. razred

16. 10. 2017

Srečanje romskih učencev na OŠ I
MS

Romano Union

Romska mentorica z
učenci

13. 11.–16.
11. 2017

Vrtec na obisku

OŠ II Murska Sobota
ter Vrtec M. Sobota

Učenci 1. razreda

22. 9. 2017

87

POROČILO O REALIZACIJI LDN
šolsko leto 2017/2018

17. 11. 2017

Tradicionalni slovenski zajtrk

Ministrstvo za
kmetijstvo

22.–23. 11.
2017

Festival mladih, poklicna
orientacija, raziskovalna šola

ZOTK Murska Sobota

28. 11. 2017

Delavnice na Srednji ekonomski
šoli Murska Sobota

Srednja ekonomska
šola

9. razred

23. 11. 2017

Pomurska konferenca za kakovost

Pomursko društvo za
kakovost

Nastop učencev

30. 11. 2017

Znanje za razvoj, delavnice

Gimnazija Ljutomer

Nadarjeni učenci

12. 12. 2017

Praznično druženje s starši po
oddelkih – centralna šola

OŠ II Murska Sobota

Vsi učenci in starši

18. 12. 2017

Praznični bazar, Krog

POŠ Krog

Vsi učenci in starši

23. 1. 2018

Akcija Šolar na smuči

ŠZ Slovenija in zveza
žičničarjev

5. r.

1. 2. 2018

Šolski parlament

OŠ II M. Sobota

Vsi učenci in učitelji

9., 10. 2.
2018

Informativni dnevi po srednjih
šolah

Srednje šole

Učenci 9. razreda

22. 2. 2018

Regijski otroški parlament

OŠ Grad

Šolska skupnost

16. 3. 2018

Športno srečanje na OŠ IV

OŠ IV MS

4. a in 4. b

24. 3. 2018

Organizacija državnega
tekmovanja iz KEM

ZOTKS

Mag. Stanko Čerpnjak

7. 4. 2018

Dan za spremembe

HSD

Cela šola

16. 4. 2018

Kemijski poskusi v 3. r

GFML

Učenci 3. a in 3. b

18. 4. 2018

Ogled baletne predstave

GŠMS

Od 2.–4. razreda

25. 4. 2018

Slovesnost ob Dnevu boja proti
okupatorju – priprava programa

MO MS

Miran Flegar, Brigita
Lovenjak, Polona
Gujtman, Marko Wolf z
učenci

9. 5. 2018

Delavnice za bodoče prvošolce z
njihovimi starši

Podružnica Krog

Učiteljice 1. in 2. razreda

10. 5. 2018

Prireditev Evropska vas

Europe Direct MS

Cela šola

17. 5. 2018

Delavnice za bodoče prvošolce z
njihovimi starši

OŠ II Murska Sobota

Učiteljice 1. VIO

31. 5. 2018

Sprejem mladih članov RK

RK

2. razred

11. 6. 2018

Ogled filma ČUDO

OŠ II MS

Od 5. do 9. razreda

11. 6. 2018

Sprejem odličnih učencev pri
županu MO Murska Sobota

Grajsko dvorišče

19 učencev z razrednikoma
in ravnateljica

14. 6. 2018

Postani dijak GMS

GMS

Socialna delavka z učenci
8. razreda
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15. 6. 2018

Valeta in zaključek

OŠ II Murska Sobota

učenci 9. razreda, starši in
delavci šole

20. 6. 2018

Roditeljski sestanek za starše
bodočih prvošolcev

POŠ Krog

Vodja podružnice in
ravnateljica, učiteljica

21. 6. 2018

Sestanek za starše bodočih
prvošolcev

OŠ II Murska Sobota

Vodstvo šole, strokovne
delavke 1. razreda,
socialna delavka

22. 6. 2018

Proslava
Zadnji šolski dan

OŠ II Murska Sobota

Učenci in učitelji
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ZAKLJUČEK
RAVNATELJIČINA OCENA REALIZACIJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA (LDN)
• Letni delovni načrt smo uresničili v celoti. Realizirali smo vse zadane naloge, ki so si jih zastavili
strokovni delavci v vseh svojih letnih pripravah in kot jih je zastavil učiteljski zbor. Le-ta ga je
obravnaval na konferenci dne 30. 8. 2017 in ga potrdil dne 26. 9. 2017.
• Ravnateljica je intenzivno in tekoče spremljala uresničevanje LDN vso šolsko leto. Na sestankih
učiteljskega zbora je sproti potekala analiza in evalvacija opravljenega dela, zaradi slabših učnih
rezultatov in vzgojnih problemov predvsem v obeh oddelkih devetega razreda se je učiteljski zbor
predmetne stopnje sestal večkrat.
• Načrt strokovnega izpopolnjevanja strokovnih in tehničnih delavcev je bil realiziran, žal zaradi
spremembe zakonodaje in interventnih ukrepov pri financiranju precej okrnjen.
• Več dela kot v prejšnjih letih je imela svetovalna služba in vodstvo šole zaradi reševanja primerov
družinske problematike učencev. Zato je bilo bistveno več sodelovanja s Centrom za socialno delo
Murska Sobota.
• Pri šolskem delu smo dosledno upoštevali zakonodajo in predpise, s starši smo težave reševali sprotno
in strpno. Večjih težav nismo imeli.
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SKLEPNE MISLI
Ocena realizacije je uspešna. Glede na to, da je v minulem šolskem letu dva delovna dneva potekala
stavka in se dnevov ni nadomeščalo, smo realizacijo opravili več kot uspešno. Učni uspeh, rezultati na
tekmovanjih in NPZ so bil zelo dobri. Z opravljenim delom smo lahko le zadovoljni. Zadati pa si
moramo še nekoliko višje cilje in v bodoče mogoče preseči povprečje pri NPZ in mogoče povečati
število zlatih priznanj.
Na Osnovni šoli II Murska Sobota smo uresničili vse zadane cilje, najbolj pa smo ponosni na 4 zlata,
44 srebrnih in 144 bronastih priznanj. Vidno je timsko strokovno sodelovanje, strokovno izobraževanje
in velika motivacija zaposlenih, saj se le tako lahko krepi pedagoška strokovnost in se uresničujejo cilji
medpredmetnega povezovanja. Ta cilj moramo še bolj dodelati in ga nadgrajevati.
Na koncu se prav vsem skupaj in vsakemu zaposlenemu posebej zahvaljujem za opravljeno delo in
dosežene rezultate v šolskem letu 2017/2018. Torej vsem strokovnim kot tudi tehničnim delavcem,
staršem in vsem ostalim, ki so v tem šolskem letu na kakršen koli način sodelovali z nami. Šola ne bi
mogla biti tako uspešna, če ne bi bilo dobrega sodelovanja z Mestno občino Murska Sobota,
Mestno četrtjo Turopolje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Zavodom za šolstvo, OE
Murska Sobota in vsemi ostalimi, ki nam po svojih močeh pomagajo pri našem delu.
Poročilo je bilo potrjeno na Učiteljskem zboru dne 26 . 9. 2018.
Poročilo je obravnaval Svet staršev na matični šoli 26. 9. 2018 in 18. 9. 2018 na podružnični šoli v
Krogu.
Poročilo je obravnaval in sprejel Svet šole na svoji 3. seji dne 28 . 9. 2018.

Predsednica Sveta šole: Nataša Ritonja
Lektoriral: Ivo Podojsteršek
Murska Sobota, september 2018

Ravnateljica: Suzana FARTELJ
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