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UVOD 

Ko vidiš in čutiš to energijo mladih preprosto veš, da je prihodnost sveta v njihovih rokah. Vsi zaposleni 
na I. OŠ Žalec smo odprli svoja srca in vrata za te naše učence ter jih popeljali skozi vse preizkušnje, ki 
nam jih je naklonilo to šolsko leto. Ob pričetku šolskega leta nismo planirali nadaljevanja pandemije 
virusa Covid-19. 

Glede na epidemiološko situacijo, ki se je v Sloveniji in svetu hitro spreminjala  , se je med nami vsemi 
ponavljala množica vprašanj, strahov in  stresnih situacij glede virusa Covid-19. Kljub temu, da smo 
šolsko leto pričeli z izkušnjo, povezano s pandemijo Covid-19 iz druge polovice prejšnjega šolskega 
leta, je bila situacija tekom celotnega šolskega leta negotova. Velik del vzgojno -izobraževalnega 
procesa je potekal na daljavo. 

Vsi skupaj smo bili ujeti v novi situaciji.  Prav nihče na tem svetu v tistem času ni imel zavidanja vrednih 
izkušenj. Vsi smo imeli na desetine vprašanj, a bolj  malo odgovorov, kako bodo potekali naslednji 
dnevi. Rutino dnevnega ritma življenja so zamenjali novi izzivi in priložnosti ter preizkušnje. Živ žav na 
šoli je bil pretežni del šolskega leta nem. 
Vizija naše šole, ki nas spremlja že vrsto let in smo z njo segali po zvezdah ter zmagovali, nas je uspešno 
in varno pripeljala tudi skozi to preizkušnjo boja s koronavirusom.  
I. OŠ Žalec skupaj s podružnicama je šola sodelovanja in povezanosti. LDN z vsebinskimi ter procesnimi 
cilji  smo  tekom šolskega leta še nadgrajevali ter bogatili. Sprotno smo spremljali realizacijo ter 
nadgradnjo letnega delovnega načrta. Spremljava  uresničevanja ciljev, zastavljenih v letnem delovnem 
načrtu, je razvidna iz zapisnikov sveta zavoda in sveta staršev ter pedagoških konferenc in sestankov 
programskega učiteljskega zbora, ki se je redno sestajal v okolju ZOOM. 

V LDN smo zapisali pogumne načrte in jih večino tudi uspešno realizirali skladno z omejitvami zaščitnih 
ukrepov za širjenje nalezljivih bolezni v povezavi z virusom Covid-19. To šolsko leto je bilo na vseh 
področjih drugačno in zaznamovano s številnimi omejitvami ter ukrepi v povezavi s SARS CoV-19. 

Prednostne naloge, ki smo si jih zastavili, so bile: 

• TUTORSTVO 

• UPOŠTEVANJE INDIVIDUALNIH RAZLIK MED UČENCI 

• STRPNOST DO MEDKULTURNOSTI 

• ODLIČNOST ZNANJA 

• UČENJE AKTIVNOSTI V NARAVI 

• ODNOS DO OKOLJSKE PROBLEMATIKE 

• DOSLEDNOST 

• SLEDENJE VIZIJI ŠOLE 

Na šoli nas vodi skupna usmeritev – vizija našega dela, ki smo jo zapisali z naslednjimi besedami “S 
timskim sodelovanjem in medsebojnim razumevanjem ter doslednim razvijanjem človeških vrednot 
bomo uspešni (Kolektiv I. OŠ Žalec).” 

Zavedamo se, da šola ni le stavba, v kateri učenci nabirajo znanje skladno z veljavno zakonodajo, ampak 
da je mnogo več. Je zakladnica idej, občutij in talentov, ki jih nosijo v sebi tako učenci kot učitelji in ostali 
udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Ob izvajanju šolskega kurikula vsi zaposleni posvečamo 
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pozornost tudi dejavnostim, ki prispevajo k eni izmed prednostnih nalog, to je kulturi bivanja, kjer 
pomembno mesto zaseda tudi kultura prehranjevanja. Organizacija prehrane v novi realnosti je bila 
zanimiv izziv. Učenci so imeli organizirano šolsko malicico na način, da so jo pojedli v učilnici, kosilo pa je 
na prilagojen način potekalo v jedilnici. Šolske proslave in projekti so večinoma potekali preko spleta. 

Kot eno izmed prednostnih nalog smo si v tem šolskem letu zadali tudi povečevanje IKT kompetentnosti 
zaposlenih ter učencev in posodobitev IKT opreme na centralni šoli in obeh podružnicah, seveda skladno 
z danimi finačnimi zmožnostmi. Pedagoško dokumentacijo vodimo s pomočjo programske opreme e-
Asistent. 

Veliko pozornosti smo posvečali komunikaciji v novi realnosti. 

Za nami je  drugačno leto kot so bila prejšnja, a pred nami, v to resnično verjamemo, je  boljša 
prihodnost, ki bo potekala v duhu obvladane epidemije Covid-19.  

Konec meseca maja in ob pričetku meseca junija tekočega šolskega leta se je utrip življenja vse bolj 
normaliziral. Izpeljali smo številne dejavnosti, ki so nadgrajevale vzgojno-izobraževalni ritem. Spodaj je 
utrinek poslikave novega pločnika v središču Žalca. Dogodek smo izpeljali v sodelovanju z Mestno 
skupnostjo Žalec. Mentorica je bila likovna pedagoginja Neli Šuler. 
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POROČILO O URESNIČEVANJU PROGRAMA ŽIVLJENJA IN DELA I. OŠ 
ŽALEC ZA LETO 2020/2021 

1. ORGANIZACIJA DELA  

Ob koncu šolskega leta 2020/2021 je bilo na centralni šoli  27 oddelkov s 616 učenci.  

• POŠ Gotovlje: 52 učencev v 3 oddelkih.   

• POŠ Ponikva: 49 učencev v  3 oddelkih.   

Število učencev se skozi celo leto spreminja tudi zaradi povečanega trenda učencev priseljencev.  
Posledično je načrtovanje dela zaradi omejitev, ki jih postavljajo normativi in standardi v ZOFI-ju, 
izjemno velik izziv. V tem šolskem letu je bila organizacija delo podrejena priporočilom za zajezitev 
širjenja Covid-19. Priporočila so se mnogokrat spreminjala. Priporočilom in odlokom NIJZ, MIZŠ ter 
ZRSŠŠ smo sledili in sprotno prilagajali načine in oblike vzgojno-izobraževalnega procesa. Velik del 
šolskega leta je potekal kot šolanje na daljavo. V času šolanja na daljavo smo tedensko spremljali potek 
dela s pomočjo videokonferenc programskega učiteljskega zbora in pedagoških konferenc na daljavo. 
Komunikacija je potekala tudi v okviru razrednih učiteljskih zborov ter aktivov razredov, predmetnih 
skupin ter operativnih delovnih skupin. 

Število oddelkov na  šoli v obdobju zadnjih osem let: 

Razred/ 

oddelek 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 

2020/2021 

Razredna 
stopnja 

13+3P+4G 
= 

20 

13+3P+3G = 

 

19 

14+3P+3G 
= 

20 

14+3P+3G = 

 

20 

14+4P+4G = 

 

22 

14+4P+4G = 

 

22 

13+3G+3P 
= 

19 

13+3G+3P 
= 

19 

Predmet
na 

stopnja 

 

12 

 

13 

 

13 

 

14 

 

13 

 

13 

 

13 

 

14 

Skupaj 
oddelkov 32 32 32 34 35 35 32 33 

 

 

 

2. KADROVSKA ZASEDBA 

Kadrovska zasedba se je tekom šolskega leta spremenila. Tekom šolskega leta  2020/2021 so se 
upokojili učiteljica razrednega pouka (1.9.2020), učiteljica razrednega pouka, zaposlena za polovičen 
delovni čas (28.10.2020), učiteljica biologije in gospodinjstva, zaposlena za polovičen delovni čas 
(31.8.2021) ter učiteljica razrednega pouka (31.8.2021)  , ki smo jih nadomestili z novimi sodelavci. 

Od septembra 2020 do decembra 2020 sta bila preko javnih del zaposlena dva javna delavca. Od 
februarja 2021 do junija 2021 pa trije. 
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3. PROSTORSKI POGOJI DELA   

Šolsko leto je potekalo v hibridnem učnem okolju. V času pouka na daljavo smo energijo in pozornost 
usmerjali v vzpostavitev primernih pogojev dela v virtualnem okolju. Pomembno delo in poslanstvo v 
tem času je bilo vzpostavljanje enakih možnosti za delo vsem učencem. Šolska svetovalna služba je 
opravljala številna dela in naloge ter opravila v povezavi z donacijami in izposojo IKT opreme učencem, 
ki je niso imeli v domačem okolju. Izposojenih je bilo 30 prenosnih računalnikov in tablic, donirano pa 11 
računalnikov. 

Po vrnitvi v šolske klopi smo se trudili življenje in delo na šoli organizirati na način, ki je učence čim manj 
obremenjeval z omejitvami zaščitnih ukrepov za zajezitev virusa Covid-19. Delo je potekalo v okviru 
oddelčnih skupnosti v tako imenovanih mehurčkih. 

Izvajali smo številne aktivnosti, s katerimi smo želeli nadgraditi dobre medsebojne odnose, kulturo 
bivanja in počutja. Mnogo pedagoške in vzgojne energije smo namenili izboljševanju kulture obnašanja 
pri malici in kosilu ter vse skupaj nadgradili z zdravim načinom prehranjevalnih navad in odnosom do 
hrane. Izpeljali smo projekt – dan brez odpadne hrane. Učitelji so svoje učence motivirali in jih vodili pri 
skrbi za urejenost učilnic, skupnih prostorov in kulturo obnašanja v sanitarnih prostorih. Pestro, plodno 
in uspešno delo smo nadgrajevali s tematskimi razstavami na šolskih hodnikih, šolski televiziji. V času 
zaprtja šole zaradi razglašene epidemije v državi sta hišnika urejala notranjost ter zunanjost centralne 
šole in obeh POŠ. Tudi v  šolskem letu 2020/2021 smo si za eno izmed prednostnih nalog zadali IKT 
opismenjevanje zaposlenih ter posodobitev IKT opreme na centralni šoli in obeh podružnicah. Zaključil 
se je projekt SIO 2020.  

 

Računalništvo je vpeto v celotno življenje in delo šole od 1. do 9. razreda, v knjižnico, svetovalno službo 
in tajništvo. Na šoli imamo tako ob številnih interaktivnih tablah tudi štiri »clever touch« table. Skozi 
celo šolsko leto smo  uvajali izposojo knjižnega gradiva s pomočjo programa COBISS.  

 

Uspešno je na centralni šoli zaživel šolski vrt. Šolski vrtovi z zelenjavo in zelišči postajajo v slovenskih 
vrtcih in šolah spet moderni in temu trendu sledimo tudi na centralni šoli. Iz literature vemo, da so se na 
Slovenskem uporabljali za podajanje bioloških vsebin že od sredine devetnajstega stoletja. Učitelj 
Gustav Pirc je leta 1888 napisal obširnejšo knjigo o šolskih vrtovih, v kateri je zapisal, da so vrtovi ob 
mestnih šolah namenjeni »naravoznanstvu«, ob vaških šolah pa učenju kmetijstva. Po drugi svetovni 
vojni je kljub odredbi o šolskih vrtovih, ki jo je izdalo ministrstvo za prosveto, število šolskih vrtov začelo 
upadati in začeli so izgubljati svojo vzgojno-izobraževalno vlogo. Na centralni šoli smo v zadnjih treh 
letih pričeli z urejanjem šolskega vrta v atriju šole. Trenutno so urejene tri visoke grede. Za gojenje 
rastlin skrbijo pomočnica ravnateljice Anita Dušak ter hišnika. 
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4. IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV 

Učitelji so se strokovno izobraževali:  

• z individualnim proučevanjem strokovne literature, 

• na mentorski Mreži šol, vodeni s strani Zavoda za šolstvo republike Slovenije, 

• z udeležbo na predstavitvah novih učbenikov ter učnih gradiv založb MK, DZS,  Rokus,  Modrijan 
in Tehnična založba.  

Učitelji so se sistematično tekom leta udeleževali strokovnih izpopolnjevanj, na katera so bili napoteni s 
strani šole oziroma so izrazili lasten interes: 

Mesec Tema Udeleženci Aktivnosti 

September - Program temeljnega usposabljanja učiteljev 

in učiteljic za izvajanje programa začetna 

integracija priseljencev(ZIP) 

- Usposabljanje za mediatorje 
 
 
-  Mreža ravnateljev za razvoj in vodenje 

- Urška Jaušovec Kolar 
 
 

 
- Barbara Jevšnik, Ana Antloga, 
Tina Seibert, Anja Špiljar, Teja 
Gajšek 
- Tatjana Žgank Meža 

- tridnevni seminar 
 
 
 

- seminar, praktično  
  delo – igra vlog 
 
- 1. srečanje 

Oktober - Mreža učečih se šol – komunikacije v novi  
  realnosti v šolah in vrtcih 
 
 
- Tematska delavnica za ravnatelje – o  
  delovanju vrtcev in šol v času epidemije 
- Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu  
  duševnega  zdravja 
- VIZ v informacijski družbi 2020 
- Trening za šolskega mediatorja in trenerja  
  vrstniške mediacije 
 
- Civilna družba in šolski sistem 

- Tatjana Žgank Meža, Alex  
  Wirth, Anja Špiljar, Sabina  
  Tauses, Nina Janežič 
 
- Tatjana Žgank Meža 
 
- Monika Korbar 
 
- Barbara Jevšnik 
- Tina Seibert, Barbara Jevšnik,  
  Ana Antloga, Anja Špiljar, Teja  
  Gajšek 
- Jasmina Vršnik, Anja Špiljar 

- dvodnevno srečanje 
 
 
 
- Video konferenca 
 
- Video konferenca 
 
- Video konferenca 
- dvodnevno srečanje 
 
 
- dvodnevni strokovni  
  simpozij 

November - 14. nacionalna konferenca ob mesecu  
   preprečevanja zasvojenosti 
- Srečanje vzajemnega svetovanja v programu  
  Mreža ravnateljev za razvoj vodenja 
 

- Monika Korbar 
 
- Tatjana Žgank Meža 

- Video konferenca 
 
- Video konferenca 

December - Srečanje vzajemnega svetovanja v programu  
  Mreža ravnateljev za razvoj vodenja 
 

- Tatjana Žgank Meža - Videlo konferenca 

Januar    

Februar    

Marec    

April - E2manager – prvo osnovno izobraževanje - Suzana Senič - platforma zoom 

Maj - Srečanje vzajemnega svetovanja v programu  - Tatjana Žgank Meža - srečanje 
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  Mreža ravnateljev za razvoj vodenja 
- E2manager – izobr.za napredne uporabnike 
- Od ideje do izdelka 

 
- Suzana Senič 
- Nika Želimorski 

 
- platforma zoom 
- mednarodni simpozij 

Junij -  projekt »Pomahajmo v svet« 
 
 
 
NLP programiranje 

- Teja Gajšek, Katja Ivezić,  
  Mojca Uranjek, Anja Krajnc  
  Zakonjšek 
 
Cirila Konečnik Kaligaro, 
Jasmina Vršnik 

- 7. mednarodna 
spletna  
  konferenca (4x 2 uri) 
 
praktično delo 

Oktober 
2020 – julij 
2021 

Izvajanje specialno-pedagoške in socialno-
pedagoške pomoči otrokom in  mladostnikom  
s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami  

 
Tanja Vasle 

 
študijski program 

 

 

Učitelji Martin Marič, Urška Cehner, Cirila Konečnik Kaligaro, Barbara Jevšnik,  Ksenja Marolin Kuzma ter  
Monika Kovačič so sodelovali v razvojni nalogi USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21.STOLETJE. Razvojna 
naloga je imela poudarek na   FORMATIVNNEM SPREMLJANJU V PODPORO VSAKEMU UČENCU IN 
RAZVOJU VKLJUČUJOČE ŠOLE pod strokovnim vodstvom Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. V tem 
šolskem letu je razvojna skupina pripravila akcijski načrt. Razvojna naloga je zasnovana za obdobje treh 
let.  

Večina učiteljev  se je izobraževala na temo KOMUNIKACIJA V NOVI REALNOSTI. Izobraževanje je 
potekalo pod strokovnim mentorstvom Šole za ravnatelje. Razvojni tim na šoli v sestavi Alex Wirth, Anja 
Špiljar, Nina Janežič ter Sabina Tauses je svoje znanje, pridobljeno na izobraževanjih ŠR tekom šolskega 
leta, prenašala na zaposlene. Kot nadgradnja tega izobraževanja je bilo za vse zaposlene organizirano 
izobraževanje na temo KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE. Predavatelj je bil mag. Jani Prgič. 

Učiteljice Barbara Jevšnik, Teja Gajšek, Ana Antloga, Anja Špiljar ter Tina Seibert so se  izobraževale– 
usposabljale za šolskega mediatorja. Usposabljanje so uspešno zaključile. Evidenca izobraževanj je 
zapisana na listih spremljave dela posameznih učiteljev in je arhivirana v pisarni pomočnice ravnateljice. 
Posamezni udeleženci seminarjev so svoja znanja, pridobljena na seminarjih stalnega strokovnega 
spopolnjevanja predstavili kolegom učiteljem na šoli v okviru pedagoških konferenc ali pa kolegom 
učiteljev na aktivih učiteljev. 

Večina izobraževanj je v letošnjem šolskem letu potekala preko spleta v obliki webinarjev. 

 

5. PROJEKTI   

5. 1  20.  BIENALE OTROŠKE GRAFIKE   

Na razpisano temo “Odtisi drugačnega časa” 20. bienala otroške grafike 2021 so do 1. junija prispele le 3 
mape z grafičnimi listi. Skladno z dinamiko dela na vseh šolah v Sloveniji grafični listi še prihajajo. Ob 
zaključku šolskega leta je bilo število znatno višje.  

Tokrat je zaradi drugačnih razmer in razpisa v marcu rok oddaje do 5. septembra. Komisija se bo sestala 
konec meseca septembra 2021. 
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Častni predsednik bo Janko Orač, diplomirani slikar in univerzitetni specialist grafik.  

Odprtje razstave bo predvidoma 8. oktobra 2021. Vodja projekta je Neli Šuler. 

 

5.2  PROJEKT EKOŠOLA    

Ekošola je šola vrednot za življenje. 

  

V tem šolskem letu smo največ pozornosti namenili ločenemu zbiranju odpadkov, zdravi prehrani, 
ozaveščanju o trajnostni mobilnosti in delovanju v 21. raznolikih aktivnostih. 

Tim mentoric projekta je na začetku šolskega leta izdelal Ekoakcijski načrt, ki je bil kljub prilagojenemu 
pouku zaradi epidemioloških razmer tekom šolskega leta skoraj v celoti realiziran. Štiri dejavnosti so 
odpadle in so bile prenesene v naslednje šolsko leto. Te dejavnosti so: sodelovanje na sejmu Altermed, 
Evropska vas, Ekokviz in Odpadkom dajemo novo življenje. Uspešno smo opravili 17 dejavnosti. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

• Postavitev zabojnika/ov za ločevanje in zbiranje odpadkov,   Ana Antloga.  

• Zbiranje odpadnega papirja in kartona,   Ana Antloga.  

• Zbiranje odpadnih baterij,  Damjana Šlander, Anja Špiljar. 

• Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš,   Damjana Šlander, Anja Špiljar. 

• ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE,  Mirjam Remše.  

• Ozaveščanje - ETZO,   Darja Balant. 

• Možnost samopostrežnega izbora nekaterih jedi,  Alenka Žnidar. 

• Hrana in zdravje - Tradicionalni slovenski zajtrk,   Alenka Žnidar.  

• Kaj jemo - Raziskovanje deklaracij na embalaži živilskih izdelkov, Darja Balant. 

• Zmanjševanje zavržene hrane,   Anita Dušak.  

• Hrana ni za tjavendan, Reciklirana kuharija,   Anita Dušak. 

• Sajenje začimb in dišavnic,   Anita Dušak. 

• Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje - zdravi dnevi in ekodan,   Darja Balant.  

• Ozaveščanje o varčni rabi vode z opozorili oziroma napisi nad umivalniki, Ana Antloga. 

• Spodbujanje učencev za vožnjo s kolesom, kolesarski izpit,  Irena Zajc.  

• Spodbujanje in ozaveščanje učencev na področju mobilnosti - dan brez avtomobila, Anita Dušak.    

• EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE, interni likovni natečaj,  Mojca Zelen.  

• ALTERMED - lokalna pridelava hrane, gibanje, zdravje,  Teja Gajšek. 

• EKOKVIZ OŠ,   Darja Balant  

• Spoznavanje rastlin in živali na mokrišču v bližini ustanove,   Darja Balant. 

• Sodelovanje v drugih mrežah – Evropska vas,   Saša Griguljak. 

 

Naši dosežki 

• Nagrada za inovativni recept pri projektu Hrana ni za tjavendan - Reciklirana kuharija, mentorica 
Anita Dušak. 



12 

 

• Ekodan, učenci so spoznali kalkulator za izračun ogljičnega odtisa in izračunali svoj CO2 odtis. 

• Zbiralne akcije so bile izvedene v krajšem časovnem obdobju. Kljub temu smo zbrali šest zabojnikov 
papirja, veliko baterij in kartuš. Zaradi epidemioloških razmer zbranega materiala nismo tehtali. 

 

V zadnjih letih nam je uspelo izboljšati ekološko zavest učencev, delavcev šole in staršev. Ločujemo 
odpadke in zmanjšujemo količino le teh. Varčujemo z vodo in energijo, pravilno zračimo učilnice, 
ekološke teme vpletamo v učne vsebine pri vseh predmetih. Ponosni smo, da smo eko frajerji. 

Naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje. Njegovo življenje je naše življenje, njegova 
prihodnost je naša prihodnost. 

Ekoodbor v sestavi: Ana Antloga, Darja Balant, Teja Gajšek, Mirjam Remše, Damjana Šlander in Irena 
Zajc. 

Vodja projekta je Darja Balant. 

 

5.3  PROJEKT TIHEGA BRANJA    

V letošnjem šolskem letu so planirane aktivnosti zaradi dolgotrajnega šolanja od doma odpadle.  

Vodja in koordinator projekta je knjižničarka Mojca Zelen. 

 

5.4  PROJEKT NOČ BRANJA 

Na POŠ Ponikva je bila   planirana "Noč branja". Namen projekta je  spodbujanje učencev k branju ter 
dvig bralne pismenosti z vsemi socializacijskimi vidiki, ki jih tovrstna oblika dela prinaša. Projekt ni bil 
izveden zaradi razglašene epidemije Covid-19 in posledično šolanja na daljavo.  

Vodja projekta je Tanja Vasle. 

 

5.5  PROJEKTI  PEVSKIH  ZBOROV  

 

OPZ Osminke je v letošnjem šolskem letu sestavljalo 39 pevcev 1. in 2. razreda, OPZ I. OŠ Žalec 62 

pevcev od 3. do 5. razreda, MPZ 87 pevcev od 6. do 9. razreda, v Komornem pevskem zboru pa 23 

glasbeno nadarjenih učencev. Skozi celotno šolsko leto smo gradili na vokalni tehniki, širjenju pevskega 

obsega, jasni dikciji in se naučili veliko raznolikih pesmi. Pri MPZ in Komornem PZ smo razvijali in utrjevali 

večglasno petje, muzikalno interpretirali pesmi in obogatili glasbena znanja in sposobnosti. Zaradi 

posebnih razmer smo z OPZ in MPZ ustvarili virtualni pevski zbor in posneli več pesmi, nonet pa je posnel 

tudi pesem za Evropsko vas. Zaradi epidemije Covid-19 so bili odpovedani načrtovani nastopi, revija in 

koncert pevskih zborov. 

GLASBENA OLIMPIJADA 

V tem šolskem letu smo se poglobljeno pripravljali na tekmovanje Glasbena olimpijada; poglobili in 

razširili smo znanja iz področja glasbenega poslušanja, glasbene teorije, glasbeno-informativnih znanj, 

izvajanja a-vista, izvajanja in interpretiranja skladbe ob spremljavi klavirja ter se preizkusili v 
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komponiranju, ustvarjanju in izvedbi lastne skladbe. Šolsko tekmovanje smo izvedli 20. 4. 2021, na 

katerem je šest učenk prejelo bronasta priznanja. Državnega tekmovanja sta se 31. 5. 2021 udeležili dve 

učenki naše šole in obe prejeli zlato priznanje.  

 

 

 

Virtualni pevski zbor – OPZ I. OŠ Žalec 

 

 

Tekmovanje – Glasbena olimpijada: 

Šolsko tekmovanje: 6 bronastih priznanj 

Državno tekmovanje - 10. slovenska glasbena olimpijada: 2 zlati priznanji 
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Virtualni pevski zbor – MPZ I. OŠ Žalec 

 

 Vodja in koordinator projekta je Tina Strahovnik. 

   

5.6  BRALNA ZNAČKA 

Kot je že vrsto let v navadi, smo tudi tokrat na šoli načrtovali zaključno prireditev bralne značke za vse 
učence, ki so zvesti knjigi. Koordinatorici bralne značke sta knjižničarki. Učenci so knjige za bralno značko 
prebrali. Zaključna prireditev pa je zaradi epidemije in šolanja na daljavo v času, ko je bila planirana, 
odpadla. Organizirali smo le manjšo slovesnost za učence, ki so osvojili bralno značko v vseh devetih 
letih – ZLATI BRALNI ZNAČKARJI. Prireditev je potekala v atriju šole. 

 

5.7 ERASMUS + 

Vse aktivnosti projekta so potekale v virtualni obliki. Gostitelj prvega srečanja je bila naša šola, drugo 
srečanje pa so organizirali partnerji iz Grčije. Šola je že prejela finančno spodbudo za realizacijo srečanja 
in gostiteljstvo partnerskih šol oziroma za izvedbo našega gostovanja na eni izmed partnerskih šol. 
Realizacijo bomo izpeljali skladno s priporočili za potovanja v okviru EU v povezavi z epidemiološko 
situacijo v Evropi. 

 

5.8  ZDRAVA ŠOLA  

V timu zdrave šole, ki ga sestavljajo učitelji razredne in predmetne stopnje, predstavnik staršev in 
učencev ter zdravstveni delavec smo v začetku leta sprejeli  načrt dejavnosti, ki smo ga morali prilagoditi 
načinu dela , ki ga je narekovala epidemija. Sestanki za vodje timov so bili organizirani preko treh video 
konferenc. Glavna tema je bilo duševno zdravje otrok v času epidemije. 

Na šoli smo vključeni v projekt shema šolskega sadja in zelenjave ter v shemo mleka, kar še dodatno 
obogati program zdrave šole. 

Večjo pozornost smo namenili kvaliteti šolske prehrane, zmanjševanju sladkorja, kulturi prehranjevanja 
ter vključevanju  sadja in zelenjave lokalnih pridelovalcev v šolsko prehrano.  

Sledili smo ciljema, ki smo si ju zastavili v prejšnjih letih: zmanjševanje ostankov hrane v šolski kuhinji in 
zmanjševanje embalaže za enkratno uporabo.  

Kljub spremenjenemu načinu dela, smo ob svetovnem dnevu zdravja izpeljali projekt Dan zdravja in eko 
dan.  
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Učenci na razredni stopnji  so obravnavali teme iz področja onesnaževanja zraka, izdelovali klobučke za 
zaščito pred soncem ter izvajali aktivnosti na prostem. Tudi šestošolci so spoznavali pomen zaščite pred 
soncem, pripravili zdrav napitek in preko spletne povezave razgibali svoje telo. 

Učenci sedmih razredov so v sodelovanju s Slovensko Karitas spoznali kaj je samopodoba, vrste 
samopodobe in načine komunikacije.  

Aktivnosti osmošolcev so bile usmerjene v temeljne postopke oživljanja-sodelovanje z ZD Žalec, 
samooskrba krvavitve ter vsebina torbice za prvo pomoč.  

Z vsemi temi projekti, dejanji in ukrepi želimo učence in zaposlene na šoli navajati na zdrav življenjski 
slog, ki bi ga naj učenci krepili tudi v krogu družine.   

 

                                                                                                                                  
Vodja projekta je Alenka Žnidar. 

 

5.9  ODDELČNI  PROJEKTI    

Načrtovani projekti so zaradi epidemije Covid-19 odpadli, oziroma so bili izvedeni v prilagojenih oblikah. 

 

 5.10 PESEM PTIC MIRU 

Namen projekta je širjenje ideje in vrednote miru v svetu in doma. Projekt vodi Teja Gajšek. Tudi ta 
projekt je odpadel. 

 

5.11  TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

V mesecu juniju – 11. 6.2021 smo na centralni šoli ter obeh podružnicah skladno s priporočili 
Ministrstva za kmetijstvo ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izvedli projekt Tradicionalni 
slovenski zajtrk. 
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5.12  SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  

Zdrav življenski slog smo spodbujali tudi z razdeljevanjem sadja po shemi šolskega sadja. Učencem je 
bilo na razpolago sadje slovenskega porekla, skladno s sprejetim izvedbenim načrtom. Namen projekta 
je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne teže. V ta 
namen EU namenja določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave, 
pri čemer daje še poseben poudarek spremljevalnim izobraževalnim aktivnostim in uživanju 
integriranega sadja in zelenjave. Največja dotacija na učenca znaša 6 € na šolsko leto. Sadje in zelenjava 
v okviru SŠS je  dodatni obrok.  

Projekt vodi Metoda Blagotinšek Turk. 

 

5.13  EVROPSKA VAS 

V projekt je šola vključena šesto leto. Poudarek je  na medkulturnem dialogu ter spodbujanju tolerance, 
solidarnosti, spoznavanju drugih narodov in držav EU ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete. 
Projekt spodbuja medpredmetno povezovanje ter inovativne pristope k učenju ter poučevanju. Letos je 
bila rdeča nit našega raziskovanja ITALIJA. V prejšnjih letih pa smo v okviru projekta spoznali že Španijo, 
Združeno Kraljestvo in  Nizozemsko, Slovenijo ter Grčijo. Kot nadgradnja projekta je bil v mesecu maju 
uveden na šoli teden evropske hrane. Projekt je bil predstavljen učencem ter staršem v virtualni obliki. 
Vodji projekta sta bili Tanja Ropas in Saša Griguljak. 

Zaključne prireditve na ulicah Celja tako kot prejšnje leto  tudi letos ni bilo.  

 

5.14  JEZIKOVNA TRŽNICA 

Planirane jezikovne tržnice v letošnjem šolskem letu nismo izpeljali zaradi omejitev in zaščitnih ukrepov 
za zajezitev širjenja okužb s SARS CoV2 – koronavirusom-19. 

Vodji projekta sta Monika Korbar in Metoda Blagotinšek Turk. 

 

5.15  ŠOLSKI VRT 

Namen projekta šolski vrt je vzpostavitev in vzdrževanje šolskega vrta kot učnega orodja v vzgojno 
izobraževalnem procesu.  
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Šolski vrt je prostor izkustvenega učenja, učenci spoznavajo pomen ekološko in lokalno pridelane hrane 
ter se naučijo, kako si lahko sami pridelujemo zelenjavo in vzgojimo rastline iz semen. Nekaj sadik 
zelenjave smo vzgojili celo iz semen pridelkov, ki so zrasli na šolskem vrtu v lanskem letu. Vzgoja rastlin 
na šolskem vrtu pri učencih razvija potrpežljivost in vztrajnost, učenci so zelo motivirani za tovrstne 
aktivnosti.  

Letos smo poleg  dveh že obstoječih visokih gred na novo postavili še tri visoke grede v atriju šole, kjer 
smo gojili različne vrtnine, zelišča, nekaj vrst sadja in skrbeli za cvetlično gredo.  

Iskali smo kuharske recepte in se naučili tudi, kako porabiti pridelke s šolskega vrta pri pripravi jedi: 
peciva, namazov in napitkov. Na temo lokalno pridelane hrane pripravljamo tudi raziskovalno nalogo. 

   

  

Vodja projekta je Anita Dušak. 

 

5.16  PROJEKT RaP 

Izvedba projekta je bila prilagojena specifičnim razmeram, v katerih je tekom leta potekal vzgojno-
izobraževalni proces na šoli. Izvajanje projekta smo prilagajali epidemiološki situaciji ter priporočilom in 
omejitvam za preprečevanje širjenja Covid-19 virusa. Izvajanje projekta je bilo v mesecu juniju 2021 
podaljšano še za dve leti. 

Vodja projekta: Alenka Žnidar ter Špela Štusej. 
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6. DIFERENCIACIJA V  TEM ŠOLSKEM LETU  

V tem šolskem letu smo izvajali pouk v manjših učnih skupinah skladno z zakonodajo v 8.r in  9.r. pri SLJ 
in MAT ter TJA. Učitelji pa so skladno z dobro pedagoško prakso izvajali tudi notranjo diferenciacijo ter 
individualizacijo pouka. V okviru razširjenega programa smo izvajali dopolnilni ter dodatni pouk. 
V šolskem letu 2020/2021 smo izvajali prilagoditve skladno z zakonodajo za učence, ki imajo status 
učencev priseljencev.                                                                              

7. RAČUNALNIŠTVO   

Centralna šola ter podružnici so z IKT opremo zadovoljivo opremljeni.  

Računalnik se uporablja kot učni pripomoček pri pouku že pri večini predmetov. Prisoten je pri učiteljevi 
pripravi na pouk, svetovalni službi in administraciji in vodenju dokumentacije pri pouku. V knjižnici je 
uporabljen za izposojo in pri evidentiranju knjig. Tako na centralni šoli kot podružnicah imamo kot učni 
pripomoček že večje število interaktivnih tabel. 

Za potrebe dela na daljavo je bilo posameznim učencem izposojenih 30 prenosnih računalnikov in tablic 
ter doniranih 11 računalnikov. 

Šola ima svojo spletno stran, ki jo tehnično ureja računalničar Iztok Gorišek, vsebinsko pa Svetlana 
Đokić. 

Računalništvo je vpeto v celotno življenje in delo šole od 1. do 9. razreda, v knjižnico, svetovalne službe 
in tajništvo. Iz leta v leto se čuti porast uporabnikov, saj je računalnik nepogrešljiv vir informacij in 
pripomoček za šolsko delo in delo v projektih. Mnogokrat je bil uporabljen pri predstavitvah seminarskih 
nalog.  V času dela na daljavo je bilo delo računalničarja ogrodje vsega dela in sodelovanja ter tehnične 
podpore vsem aktivnostim, povezanim z uporabo elektronskih medijev. V tem šolskem letu se je 
spremenil normativ za učitelja računalničarja. Delež delovnega mesta se je povečal.  

8. UČNO-VZGOJNI USPEH  

Učno vzgojni rezultati so bili obravnavani na dveh ocenjevalnih konferencah. Zapisniki so v tajništvu 
šole. 

9. REALIZACIJA POUKA   

Pouk ter ostale aktivnosti po LDN so bili v vseh oddelkih centralne šole in v obeh podružnicah ustrezno 
realizirani najmanj 100 %.  

 

10. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA OB 1., 2. IN 3. OBDOBJU 

Na šoli smo izvedli NPZ ter ob zaključku opravili evalvacijo dosežkov.  Učenci 9.r so opravili tudi 
poskusno NPZ na daljavo. Rezultati poskusnega preverjanja niso bili vrednoteni. 
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11. INTERESNE IN DRUGE DEJAVNOSTI UČENCEV, ŠOLSKO KULTURNO 
DRUŠTVO  

Interesne dejavnosti so doživele intenziven razvoj v času osemletke, kjer so bile pomemben element 
razširjenega programa osnovne šole. Z uvajanjem devetletnega izobraževanja interesne dejavnosti še 
vedno ostajajo pomemben člen vzgojno izobraževalnega dela, saj spodbujajo razvoj delovnih navad, 
razvoj ustvarjalnosti, prispevajo k oblikovanju pozitivne samopodobe posameznikov. So dopolnilo 
izbirnim predmetom, kjer je šola omejena s številom skupin, ki jih lahko izvaja. Pri interesnih 
dejavnostih se spletajo prijateljstva ter krepijo socialne veščine. Posamezniki nadgrajujejo in razvijajo 
svoje interese in razvojno močna področja. Tudi v preteklem šolskem letu je bila večina učencev 
vključena v vsaj eno interesno dejavnost. Interesne dejavnosti so v večini potekale pod strokovnim 
vodstvom učiteljev, zaposlenih na šoli. Filatelistični krožek, košarkarski krožek, atletski krožek, šahovski 
krožek ter nogomet  pa so vodili zunanji sodelavci. Interesne dejavnosti so prostor in čas za aktivno 
preživljanje prostega časa. V okviru interesnih dejavnosti je bilo opravljenega mnogo raziskovalnega 
dela učencev. Prispevali so tudi k prepoznavnosti in promociji šole navzven. Krožki, ki so največkrat 
sodelovali na prireditvah v lokalni skupnosti oziroma v projektih ter razpisih in natečajih so bili: 

• komorno vokalna skupina-nonet, 

• dramski krožek, 

• likovni krožek, 

• novinarski krožek, 

• literarni krožek, 

• krožek - iz babičine skrinje 

• folkorni krožek. 

Na šoli je delovalo tudi šolsko kulturno društvo. Mentorica oziroma vodja je  bila Monika Kovačič. 

Šola ima naziv Kulturna šola za obdobje 2018 do 2023.  

Ob začetku šolskega leta smo pripravili kratek kulturni uvodni pozdrav za učence. Ob praznikih smo 
pripravili proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter ob slovenskem kulturnem prazniku.  Vse 
proslave so bile v virtualni obliki. 
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12. ŠOLSKA  SKUPNOST  

  

 

 

ŠOLSKA  SKUPNOST 
SKUPAJ  ZMOREMO 

 

 

 

I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC,  ŠILIHOVA 1,  3310 ŽALEC 

 

  

 

Izpeljan je bil šolski, ter medobčinski otroški parlament v virtualni obliki. Izvedba ostalih aktivnosti je bila 
osiromašena zaradi specifične situacije tega šolskega leta, ki ga je zaznamovala epidemija in v povezavi z 
njo številne omejitve. 

Mentorici sta Maja Potočnik in  Urška Jaušovec Kolar. 

 

13. ŠOLSKA TEKMOVANJA   

 

V šolskem letu 2020/2021 je bralno značko osvojilo 393 učencev, od tega je bilo 47 zlatih bralnih 
značkarjev. Ob zaključku leta smo pripravili slavnostno podelitev zlatih bralnih značk v atriju šole.  

Zlato angleško bralno značko je osvojilo 179 učencev, ki so prejeli pohvalo za sodelovanje. 

Pri nemški bralni znački je 15 učencev prejelo zlato priznanje ter 65 srebrno priznanje.  

Februarja 2020 je bila spletna slovesna podelitev priznanj učencem in njihovim mentorjem za delo na 
kulturnem področju. Mala Savinova priznanja je prejelo 15 učencev.  Priznanja je slovesno podelil župan 
Janko Kos. Srebrno Savinovo plaketo Občine Žalec je prejela učiteljica Sabina Tauses.  

 

14. RAZISKOVALNE NALOGE   

»Mladi raziskovalec 2020«: 

Učenci skupaj z mentorji so pripravljali deset raziskovalnih nalog. Zaključne prireditve letos ni bilo. 
Razpis mladi raziskovalec se je zaradi šolanja na daljavo podaljšal za eno leto. 

 

 



21 

 

15. DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE    

 

Nabavo knjižničnega gradiva smo izvajali v zmanjšanem obsegu. Knjižnično zbirko smo dopolnjevali na 
področju domačega branja in bralne značke. 
Knjižnično gradivo smo obdelovali po predpisih bibliotekarske stroke, ki  zajema inventarizacijo, 
formalno in vsebinsko obdelavo ter tehnično opremo gradiva. 
Razporeditev po knjižnici smo med šolskim letom tudi prilagajali in popravljali po potrebi.  
Vso novo gradivo smo vnesli v program COBISS, poleg tega pa še 7000 knjig stare zaloge. 
Učenci in učitelji so si lahko izposojali knjižnično gradivo vsak dan od 7. do 14. ure. Individualnim 
obiskom je bil namenjen čas od 8.00 do 8.20 in od 11.50 do 14.00, skupinskim obiskom pa od 10.15 do 
11.50 po urniku. 
Vsak dan sproti smo urejali, pospravljali in popravljali knjižnično gradivo ter skrbeli za urejenost 
knjižnice. 
Odpisovali smo izgubljene, uničene in zastarele izvode knjig ter druga gradiva. Pripravljali smo popise 
odpisanih knjig, odpisane knjige pa razdelili v »bukvarni«. 
Skupinsko pedagoško delo v knjižnici je zajemalo 3 ure knjižnično informacijskih znanj na oddelek. Ure 
so bile izvedene skupaj z učitelji drugih predmetnih področij. Pri tem so bile upoštevane vsebine in cilji 
skupinskega dela z uporabniki knjižnice, ki so opredeljeni v letnem načrtu Knjižnično informacijskih 
znanj. 
Individualno delo z uporabniki knjižnice je potekalo vsak dan v času, ko je knjižnica odprta za 
individualne obiske. V tem času smo svetovali učencem, učiteljem in drugim delavcem šole, kako naj 
učinkovito izrabijo knjižnično gradivo; pomagali smo pri iskanju gradiva in informacij. 
V času epidemije smo z učenci sodelovali s pomočjo spletne strani, kjer so bile objavljene vsebine za 
prosti čas in bralno značko. Učenci so na naše elektronske naslove pošiljali sporočila o prebranih knjigah 
in odgovore na uganke in kviz. 
V sodelovanju z učitelji smo pripravljali knjige za domače branje, angleško in nemško bralno značko ter 
vsa tekmovanja, na katerih sodelujejo naši učenci. 
Pripravljali smo razstave v večnamenskem prostoru pred knjižnico.  
        SEPTEMBER – začetek nove bralne sezone in Bralne značke 
        DECEMBER – ta veseli dan kulture 

 FEBRUAR – vse o Prešernu 
S  pomočjo učiteljev slovenskega jezika smo izvedli branje za Bralno značko. Zaključna prireditev pa je 
odpadla zaradi epidemije. 
Sodelovali smo tudi pri dežurstvu in spremstvu. 
Sodelovali smo v aktivu knjižničark Spodnje Savinjske doline, v Mentorski mreži šol za knjižničarje in se 
izobraževali na razpisanih seminarjih ter individualno. 
Sodelovali smo z Medobčinsko splošno knjižnico v Žalcu in pri njihovih projektih, ki so namenjeni 
osnovnošolski mladini. S sedmošolci  smo sodelovali v projektu Rastem s knjigo. Lektorirali smo 
raziskovalne naloge in druga besedila. 
Iskali smo primerne verze ob različnih priložnostih in jih zapisovali. 
Po potrebi smo sodelovali s starši. 

Sodelovali smo v vseh akcijah na šoli in po potrebi  nadomeščali odsotne učitelje. 

 
Šolsko knjižnico vodi knjižničarka Mojca Zelen. 
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15.1  UČBENIKI  

Na šoli imamo učbeniški sklad, ki daje možnost izposoje učbenikov vsem učencem, ki se za to odločiljo 
in izpolnijo naročilnico. Stroške obrabnine v celoti pokrije MIZŠ. Učbenike iz učbeniškega sklada si 
izposodijo vsi učenci. V tem šolskem letu je MIZŠ poravnalo strošek nabave delovnih učbenikov v 
maksimalni vrednosti 30 € za učence 1.r – 3.r. Učbeniki učbeniškega sklada so se tekom tega šolskega 
leta vpisali v sistem izposoje COBISS. Evidenco izposoj vodi šolska knjižnica oziroma knjižničarka Mojca 
Zelen. Za nabavo ter upravljanje s šolskim učbeniškim skladom pa je vestno in skrbo ter gospodarno 
skrbela pomočnica ravnateljice Metoda Blagotinšek Turk. 

 

16. ŠOLA V NARAVI         

Šola v naravi in tečaj smučanja so del nadstandardnega programa.  V tem šolskem letu nismo izvedli 
nobene planirane šole v naravi.  

 

17. STROKOVNE EKSKURZIJE ZA UČENCE TER ŠPORTNI DNEVI  

Strokovne ekskurzije ter športni dnevi so bili realizirani v prilagojeni obliki, skladno z epidemiološko 
situacijo v državi. 

 

18. ZDRAVSTVENA IN PROMETNA VZGOJA  

18. 1  ZDRAVSTVENA VZGOJA   

Program vzgoje za zdravje sta izvajali višja medicinska sestra Daliborka Novaković in Nada Cilenšek iz ZD 
Žalec. Cilj je naučiti mlade, da postanejo odgovorni za svoje zdravje.  

Teme v posameznih razredih so bile:  

1. Zajčkova pot v šolo (1. razred), 

2. Jaz in zdravje (2. razred), 

3. Preprečujmo poškodbe (3. razred), 

4. Zdrava prehrana (4. razred), 

5. Zdrava prehrana (5. razred), 

6. Spremembe mladostnika, osebna higiena, škodljive razvade (6. razred), 

7. Moja samopodoba, Spodbujamo nekajenje (7.razred), 

8. Mladostnik in spolnost (8. razred), 

9. Zdrava prehrana mladostnika, Vzgoja za varno in odgovorno spolno življenje (9. razred). 

Vse teme so bile realizirane v prilagojeni obliki. 



23 

 

18. 2   PROMETNA VZGOJA  

V okviru prometno-varnostne vzgoje na šoli so bili vsi učenci seznanjeni z vsebinami 
prometnovarnostnega načrta šole pri urah oddelčne skupnosti. V okviru prometnovarnostne vzgoje so 
si posamezni razredi  skupaj s policistom ogledali šolske poti v okolici šole. Skladno z učnim načrtom ter 
delovno in učno obvezo učiteljic 5. razreda so učenci 5.r opravili tečaj vožnje s kolesom z opravljanjem 
kolesarskega izpita.  

Cilji :    

• pridobijo spretnosti, znanja in pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom; 

• se naučijo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede na razmere na cestišču; 

• poznajo sestavne dele kolesa, namen in delovanje sestavnih delov, obvezno opremo kolesa in 
znajo pravilno vzdrževati kolo; 

• se vzgojijo za kulturno in humano sodelovanje v cestnem prometu, znajo varovati sebe in druge 
udeležence v prometu; 

• se usposobijo za zdravo in koristno preživljanje prostega časa, za krepitev telesnih sposobnosti 
in aktiven odnos do varstva narave. 

Izveden je bil  teoretični del priprav za opravljanje kolesarskega izpita. Pri pripravah na izvedbo 
kolesarskega izpita smo sodelovali s PP Žalec.  

Vsi učenci 5.r so uspešno opravili kolesarski izpit. 

 

18. 3   TESTIRANJE ZA ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON   

Testiranje za športno vzgojni karton je bilo izpeljano v mesecu maju. 

 

18. 4  SODELOVANJE Z OBMOČNIM ODBOROM RK ŽALEC 

Z Območnim odborom RK Žalec že vrsto let dobro sodelujemo. 

Učenke in učence 2. razredov pa smo sprejeli med Mlade člane RK.  Četrtošolci so zanje pripravili bogat 
kulturni program, obiskal pa nas je tudi predstavnik OO RK Žalec. 

Mentorica: Elica Vasle.  

 

19. DRUGE POVEZAVE IN SODELOVANJA    

• projekt ločenega zbiranja odpadkov, 

• Filatelistični krožek – Pošta Slovenije, 

• ZKŠT – sodelovanje na prireditvah, 

• CIPS – poklicna orientacija,  

• sodelovanje na športni prireditvi KOLESARSKA DIRKA PO SLOVENIJI v organizaciji ZKŠT Žalec.  
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• Sodelovanje z mestno skupnostjo. 

Zdravstveni dom, Mladinska knjiga, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Matična knjižnica, 
Policijska postaja Žalec, Zavod za upravljanje z gozdovi, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, RACIO - 
center za informiranje in poklicno svetovanje, Lekarna Žalec.  

  

19. 1  SODELOVANJE S KLUBI IN DRUŠTVI  

• Gasilsko društvo Žalec, Gotovlje in Ponikva (vzgoja mladih gasilcev, požarne vaje), 

• Lovska družina Žalec ,  

• Gozdno gospodarstvo Žalec (naravoslovni dnevi), 

• DPM (Veseli december, poletno letovanje  otrok, otroški parlament), 

• Karate klub (mentorstvo učencem), 

• KO RK Žalec (sprejem učencev 2. razreda, izobraževanje učiteljev), 

• Lokostrelski klub (mentorstvo učencem), 

• Tenis klub Žalec (mentorstvo učencem), 

• ZKŠT Žalec (kulturno, športno in turistično področje), 

• AK Žalec (vadba v telovadnici, mentorstvo učencem), 

• Društvo za nenasilno komunikacijo MAVRICA, 

• Univerza za tretje življenjsko obdobje, 

• Društvo za promocijo in vzgojo – za zdravje Slovenije,  

• Turistično društvo Žalec, 

• ŠRD Borut Gotovlje, Turistično olepševalno društvo Lipa Gotovlje, PGD Gotovlje, DU Gotovlje. 

•  TD Ponikva pri Žalcu,  

• Župnijski svet Ponikva pri Žalcu, 

• Študentski klub Žalec. 

 

19. 2  POVEZAVA S ŠOLAMI, KI IZOBRAŽUJEJO PEDAGOŠKI KADER  

Sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami ter šolami, ki izobražujejo pedagoški kader je potekalo 
permanentno skozi celo leto. V raziskovalnih projektih Pedagoškega inštituta smo sodelovali z 
izpolnjevanjem anket. Z zavodom RS za šolstvo smo sodelovali na področju izvajanja študijskih skupin 
ter izobraževanj za ravnatelje ter pri uvajanju projekta RaP v OŠ.  

Posamezni učitelji, ravnateljica ter obe pomočnici so sodelovali s fakultetami, ki izobražujejo pedagoški 
kader, svojo pedagoško prakso so v šolskem letu 2020/2021 opravljali nekateri študentje v virtualni 
obliki, posamezni pa so se nam pridružili tudi na šoli. 

V sodelovanju s Fakulteto za šport Ljubljana smo izvedli testiranje za športno-vzgojni karton.  
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19. 3  GOVORILNE URE 

Skupne govorilne ure so bile vsak drugi torek v mesecu za razredno in predmetno stopnjo 
centralne šole, za podružnici pa vsak drugi četrtek v mesecu. Individualne govorilne ure pa  je 
imel  vsak razrednik tedensko po ustaljenem urniku. V času pouka na daljavo oziroma dela od 
doma je komunikacija s starši potekala s pomočjo elektronskih medijev. S starši smo 
komunicirali preko telefona, elektronske pošte ter videokonferenc.  

 

19. 4   RODITELJSKI SESTANKI  

Zaradi Covid-19 so bili organizirani  roditeljski sestanki v prilagojenih oblikah. 

 

19. 5   SVET STARŠEV   

Na šoli deluje Svet staršev. V tem šolskem letu so bili 3 redni sklici Sveta staršev. Predsednk Sveta 
staršev je gospod Bojan Rebevšek.                           

Svet staršev je na svojih sestankih konstruktivno in plodno deloval ter prispeval pomemben delež k 
dvigovanju kvalitete dela na šoli. 

 

19. 6  SVET ZAVODA   

Člani sveta zavoda so bili v tem šolskem letu Alenka Omladič, Suzana Vombek in Nada Jelen s strani 
Občine Žalec. Predstavniki staršev so Bojan Rebevšek, Danijel Novak in Sabina Aram. Ter predstavniki 
zaposlenih v sestavi Tanja Vasle, Tanja Ropas, Ana Antloga, Teja Gajšek in Saša Bratina. Svet zavoda se je 
v tem šolskem letu sestal 3-krat na rednih sejah ter na eni korespondenčni seji. Na sejah so obravnavali 
naslednje teme: 

• obravnava in potrditev letnega poročila za šolsko leto 2019/2020, 

• dopolnitev hišnega reda,  

• predstavitev in potrditev LDN šole za tekoče šolsko leto, 

• predstavitev in potrditev poslovnega načrta za leto 2021, 

• poročilo o delu inventurne komisije, 

• ugotavljanje uspešnosti ravnateljice, 

• soglasja k novim zaposlitvam, 

• soglasje k pravilniku o računovodstvu, 

• seznanitev z aktualnimi informacijami (vzdrževalna dela na centralni šoli ter podružnicah, šolski 
projekti) 

• sprejem kadrovskega, finančnega načrta za leto 2021 

• obravnavano in potrjeno je bilo poslovno ter računovodsko poročilo za leto 2020. 

Predsednica Sveta zavoda I. OŠ Žalec je Tanja Vasle. 
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19. 7   OSTALE OBLIKE DELA 

Ostale oblike so bile: 

• razgovori staršev s socialno delavko, psihologinjo, pedagoginjo, 

• razgovori z ravnateljico, 

• sodelovanje na komemoraciji ob dnevu mrtvih v Žalcu, Gotovljah in na Ponikvi 

• šolske proslave (virtualne), 

• valeta – slavnostna podelitev spričeval za devetošolce . 

 

20. DELO VODSTVA ŠOLE   

Šolsko leto je potekalo skladno z zastavljenimi cilji in motnjami, ki jih je v naša življenja prinesla realnost, 
povezana z razglašeno pandemijo. Delo vodstva šole je razvidno tudi iz tega poročila, saj sem bila kot 
ravnateljica vpeta v vse v tem poročilu zapisane aktivnosti. Pripravila sem LDN, Letno poročilo, 
Zaključno poročilo ter Finančni in kadrovski načrt in šolsko kroniko. Napisala sem šolsko kroniko za to 
šolsko leto. Poskrbela za urejenost zlate knjige in knjige odličnjakov. Pestrost ter plodnost dela je 
razvidna iz poročil posameznih aktivov, ki so priloga tega poročila. Veliko ustvarjalne energije ter 
nadgradnje pedagoškega procesa je bilo ustvarjene skozi izpeljavo šolskih ter razrednih projektov, ki 
sem jih skozi leto skrbno spremljala ter se po potrebi aktivno vključevala v posamezne segmente 
izvedbe. Poseben izziv je bila v tem šolskem letu priprava, spremljava ter evalvacija iLDN. Za pripravo 
evidenc delovnega časa smo z ministrstva prejeli izjemno ohlapna navodila, ki so se tekom leta še 
prilagajala zahtevam posameznih interesnih skupin, v vse pa se je naklenilo še delo od doma, ki ni bilo 
načrtovano v smernicah za pripravo iLDN. Ob koncu šolskega leta je velik izziv predstavljala tudi 
sistemizacija v smislu ustrezne kadrovseke in normativne pokritosti posameznih delovnih mest. Velik 
izziv je bila organizacija dela v »mehurčkih«.  Veliko energije je bilo usmerjeno v strpno, profesionalno, 
vizionarsko ter inovativno reševanje vseh izzivov, ki jih je prinesla nova realnost, povezana z razglašeno 
pandemijo zaradi pojava novega virusa Covid-19. Sodelovala sem pri izposoji in doniranju IKT opreme za 
delo na daljavo učencem iz socialno šibkega okolja.  

Po jesenskih počitnicah, ki so bile podaljšane za en teden, smo ponovno pričeli z delom na daljavo – 
popolno zaprtje VIZ.  

Skupaj s pomočnicama smo pripravljale tedenske urnike dela na daljavo z namenom usklajevanja dela 
učencev ter učiteljev. Urniki so bili sestavljeni na osnovi priporočil MIZŠ in ZRSŠŠ. Prizadevale smo si za 
enakomerno obremenitev učencev, uskaditev preverjanj znanja ter preverjanj znanja z ocenjevanjem.  

Skupaj s pomočnicama smo redno spremljale delo učencev ter učiteljev v spletnih učilnicah. 

Pomočnici ravnateljice Anita Dušak ter Metoda Blagotinšek Turk sta skozi celo leto skrbno spremljali 
realizacijo opravljenih ur interesnih dejavnosti, varstva vozačev ter urejali številna nadomeščanja 
učiteljev zaradi njihove odsotnosti iz razloga bolniškega staleža in izrednih dopustov. Urejali sta izplačilo 
opravljenih nadomeščanj, skladno s spreminjajočimi se navodili našega resornega MIZŠ, ter realizacijo 
izrednih dopustov ter izobraževanj. Obe pomočnici imata tudi učno obvezo. Pripravili sta izvedbeni načrt 
NPZ. Ažuriran  je bil PROMETNO-VARNOSTNI NAČRT skladno s smernicami.  Sodelovali sta pri 
načrtovanju, izvedbi ter evalvaciji projektnega dela. Ob pričetku šolskega leta sta pripravili urnik 
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dežurstva ter urnike za učitelje predmetnega pouka. Velik izziv je izdelava urnika za športno vzgojo na 
razredni in predmetni stopnji centralne šole, ki je povezana z izjemno prostorsko stisko. Prostora v 
telovadnici kljub trem vadbenim prostorom ni dovolj za potrebe centralne šole in II. OŠ Žalec. 

Veliko pozornosti smo  v tem šolskem letu  namenili tudi prevozom s šolskim avtobusom oziroma 
kombijem.  Po razglasitvi pandemije so učenci ostali doma in šolski avtobusi v svojih garažah. S 
postopnim odpiranjem šol so se vrnili tudi šolski prevozi, ki so potekali skladno s priporočili NIJZ. 

Metoda Blagotinšek Turk je v tem letu mnogo energije vložila v posodobljen način vodenja pedagoške 
dokumentacije v e-Asistentu. 

Mnogo pozornosti je bilo namenjeno aktivnemu vključevanju v spremljavo in nadgradnjo zagotavljanja 
dobrih pogojev za doseganje primernih učnih ter vzgojnih rezultatov učencev ter primerno 
zadovoljevanje potreb zaposlenih. 

V tem šolskem letu smo imeli poudarek na prednostnih nalogah, ki smo jih zapisali v LDN. Veliko časa in 
strokovnosti pa je bilo vloženega tudi v izboljšave na področju večjezičnosti ter medkulturnega dialoga. 

V času epidemije Covid-19 se je pouk iz učilnic preselil v spletno okolje. Učitelji so uporabljali različna 
spletna okolja. Kot vodja šole sem spremljala njihovo delo preko rednih tedenskih poročil, s 
hospitacijami v spletnih učilnicah ter komunikacijo s pomočjo videokonferenc. 

Aktivno sem se vključevala tudi v reševanje vzgojne problematike posameznih učencev oziroma 
oddelčnih skupnosti. 

Aktivno sem bila vključena v reševanje problematike pojavljanja uši na šoli.  

Sodelovala sem na nekaterih roditeljskih sestankih. 

Skupaj s šolsko svetovalno službo sem se aktivno vključevala v reševanje socialnih stisk posameznih 
družin ter se po potrebi ob posebnih izzivih povezovala tudi s Centrom za socialno delo Žalec. Veliko 
pozornosti in izzivov je bilo na področju zagotavljanja primerne IKT opremljenosti posameznih učencev 
za kvalitetno delo na daljavo.  

Vzgojno-izobraževalno delo je temeljilo na viziji – naši skupni usmeritvi, ki smo jo zapisali z naslednjimi 
besedami: S timskim sodelovanjem in medsebojnim razumevanjem ter doslednim razvijanjem človeških 
vrednot bomo uspešni. Za uspešno reševanje vizije pa ni dovolj le pripravljenost za delo, gmotne 
razmere, pomembni so ljudje in odnosi med njimi. Z delom smo lahko zadovoljni ali pa tudi ne, odvisno 
od tega, kako dobro smo načrtovali in koliko truda smo vložili v lasten napredek. Dosežki na šoli so 
vzpodbudni, tako da smo z delom na šoli zadovoljni, vsekakor pa ni nič tako dobro, da ne bi moglo biti 
še boljše.  

Kot pedagoški vodja šole sem sodelovala z vodji obeh POŠ. 

V tem šolskem letu sem, tako kot vsa leta do sedaj, poskušala zagotavljati permanentno izobraževanje 
vsem zaposlenim, skladno z omejenimi finančnimi sredstvi. Poudarek pri izbiri izobraževalnih tem je bil 
na področju učencev s posebnimi potrebami, človeških potencialih ter IKT temah. Veliko pozornosti sem 
posvetila tudi sodelovanju s starši ter zagotavljanju primernih materialnih pogojev dela. Primerno sem 
se trudila in poskušala slediti sodobnim trendom pri  načrtovanju, izvedbi ter evalvaciji projektne 
dejavnosti na šoli. Učitelje sem motivirala za razgibano raziskovalno dejavnost na šoli. Posebno skrb in 
pozornost sem namenila izvajanju projekta Ekošola kot način življenja ter projektu ZDRAVA ŠOLA ter 
Erasmus+ in spodbudi učencev ter učiteljev za udeležbo na športnih tekmovanjih.   
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Za dobro delo šole je pomembno tudi dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, klubi in društvi ter  
delovnimi organizacijami v kraju, ki je bilo tudi v tem šolskem letu zgledno, glede na specifične razmere 
zdravstvene situacije v državi in priporočila NIJZ za zajezitev širjenja epidemije Covid-19.   

Posebno pozornost sem namenjala tudi učencem s posebnimi potrebami, tako tistim, ki potrebujejo 
pomoč in svetovanje kot tudi nadarjenim. 

V mesecu februarju sem pripravila poslovno poročilo. Ob zaključku šolskega leta sem pripravila program 
dela - LDN za šolsko leto 2021/2022. Dobro in plodno sodelovanje se je skozi celo leto zrcalilo skozi 
številne uspehe na obeh podružničnih šolah. V nadaljevanju sta poročili vodij POŠ. 

 
POROČILO POŠ GOTOVLJE IN POŠ PONIKVA ZA ŠOLSKO LETO 2020/ 2021 

 

POŠ Gotovlje 

Učenci in učitelji/ce:  

 

Na POŠ Gotovlje je bilo v šolskem letu 2020/21 52 učencev in 6 učiteljic: Polonca Grabnar Gajšek, 
Nika Želimorski, Anja Krajnc Zakonjšek, Cirila Konečnik Kaligaro, Nataša Tratnik in Mojca Uranjek.  

Tuj jezik angleščino je poučevala Cirila Konečnik Kaligaro. Neobvezni izbirni predmet tehnika in 
tehnologija je poučeval Alex Wirth. Šolsko knjižnico je vodila Nuša Rozman. 

 

 

Razred Učiteljica Št. učencev Oddelek DSP opomba 

1. in 2.  Anja Krajnc Zakonjšek 
Mojca Uranjek 

13 + 7  

20 

kombiniran  

 

  

4.  Nataša Tratnik 14 samostojni   

3. in 5.  Polonca Grabnar Gajšek 8 + 10 

18 

kombiniran     2  

Skupaj  52    

OPB1 Mojca Uranjek  

Cirila Konečnik Kaligaro 

26 1., 4.    

OPB2 Nika Želimorski 23 2., 4., 5. 1  
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Obnavljanje in nabava novih stvari:  

 

V letu 2020/21 so bile zamenjane luči v eni učilnici in peč za kurjavo. 

V zadnjih nekaj letih je bilo postorjeno veliko, a šolska stavba bo jeseni stara 120 let, potrebno je 
obnoviti, zamenjati ali nabaviti še mnogo stvari: zamenjati tla po stopnišču in podestu med 
stopnišči, menjati luči še v 2 učilnicah, zbrusiti parket v 3 učilnicah, izvesti energetsko sanacijo šole 
in obnoviti kritino na prizidku šole.  

 

Sodelovanje s krajem:  

 

Učenci in učiteljice POŠ Gotovlje smo v tem šolskem letu s svojimi dejavnostmi sodelovali le s I. OŠ 
Žalec, KS Gotovlje, z gasilci in Karitasom, saj smo se velik del šolskega leta šolali na daljavo oz. smo 
dosledno upoštevali omejitve in priporočila NIJZ, ki so druženja in skupne aktivnosti prepovedovali. 

Iz zgoraj navedenega razloga nismo izpeljali planiranih prireditev oziroma sodelovali na njih, nekatere 
pa smo izvedli v šoli in še tam po posameznih razredih.  

 

Sodelovanje s starši in starimi starši:  

 

Planiranih prireditev za starše nismo izpeljali zaradi šolanja na daljavo in omejitev v zvezi z epidemijo. 

Izpeljani so bili uvodni roditeljski sestanki, kasneje pa so tako govorilne ure kot roditeljski sestanki 
potekali na daljavo preko telefonskih pogovorov ali videokonferenc.  

V mesecu septembru je bil izveden sestanek Sveta staršev POŠ Gotovlje in Sveta staršev I. OŠ Žalec, 
planiranega sestanka v mesecu februarju nismo izpeljali, saj je namenjen predvsem pregledu 
doseženih učno-vzgojnih rezultatov ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja, kot vemo, pa je 
ministrstvo odločilo, da bo zaradi dolgotrajnega poteka šolanja na daljavo v tem šolskem letu le eno 
ocenjevalno obdobje. Drugi sestanek Sveta staršev je potekal konec meseca maja 2021, na daljavo.  

 

Realizacija dela po LDN:  

 

Planirane aktivnosti so bile v tem šolskem letu izvedene v največji možni meri, kolikor so dopuščale 
razmere, dolgotrajno šolanje na daljavo in omejitve NIJZ, ki smo jih dosledno upoštevali. 

Izvedli smo večino planiranih dejavnosti pri pouku, naravoslovnih, tehniških, kulturnih in športnih 
dnevih. Šole v naravi letos zaradi Covid razmer niso bile izvedene.  

Učenci so lahko v času, ko smo bili na šoli, obiskovali 9 različnih interesnih dejavnosti: otroški pevski 
zbor Vandrovček, Lego krožek, krožek Pojem, plešem in igram, Čudoviti svet knjige, Knjižni molji, 
priprave na kolesarski izpit, Eko krožek, Orientacijski krožek in Sproščeni otroci - meditacija. Na šoli je 
delovala šolska knjižnica.  
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Učenci 5. razreda so bili vključeni v projekt Policist Leon svetuje.  

Projekt Zdravi zobki je potekal le v začetku in ob koncu šolskega leta.  

Vsi smo pridno skrbeli za okolico, varčevali z energijo in izvajali planirane dejavnosti v projektu Eko 
šola ter sodelovali v aktivnostih Zdrave šole.  

 

Tekmovanja in natečaji:  

 

Kljub prav posebnim razmeram, v katerih je potekalo to šolsko leto, so učenci svoje znanje pokazali 
na tekmovanjih. Tudi letos so bili pri tem zelo uspešni, za kar gre pohvala tekmovalcem, njihovim 
mentoricam in tistim staršem, ki jih vzpodbujajo in jim pomagajo, ko se na tekmovanja pripravljajo. 

 

LIKOVNI NATEČAJI in dosežki:  
  

Razstava učencev osnovnih šol Spodnje Savinjske doline (v likovnem salonu v Žalcu); razstavljene 4 
slike učencev 4. razreda pod mentorstvom Nataše Tratnik.  

 

Eko šola: 
 
 

EKOŠOLA se kot način življenja se vsa leta odraža na naši šoli. Tudi letos smo prejeli mednarodno 
priznanje EKO ZASTAVA. V sklopu projekta uresničujemo temeljne ekološke cilje: ozaveščanje o 
ločenem zbiranju odpadkov, recikliranje, varčevanje z energijo, vodo, skrb za čisto okolje in dobre 
medsebojne odnose. Izbrane teme EKO ŠOLE niso le teorija, ampak so v resnici način življenja, saj 
jih vsakodnevno uresničujemo pri pouku, v podaljšanem bivanju, te navade in znanja prenašamo v 
domače okolje.  
Da bi pridobili naziv ekošole, smo izvedli naslednje projekte in aktivnosti: Eko hrana -Tradicionalni 
slovenski zajtrk, Hrana ni za tjavendan (ozaveščanje in zmanjševanje količine zavržene 
hrane), Spodbujanje in ozaveščanje učencev v tednu mobilnosti, Ozaveščanje - Ekobranje za 
ekoživljenje, Organiziranje kulturnih prireditev; ZBIRALNE AKCIJE -  zbiranje starega papirja in 
kartona, zbiranje rabljenih kartuš in tonerjev, zbiranje baterij in zamaškov.  
Kot pravi ekofrajerji smo skrbeli za lep izgled šolske okolice, redno smo čistili okolico šole in igrišč, 
varčevali z vodo in elektriko. V okviru trajnostnega razvoja, ob svetovnem dnevu Zemlje smo izvedli  
očiščevalno akcijo bližnje okolice šole in posadili drevo, nešpljo, na otroško igrišče.  
 
S skupnimi močmi smo se trudili, da EKOŠOLA živi v praksi in ne samo v teoriji za dobrobit našega 
planeta. Eko odbor so sestavljale: Nataša Tratnik, Mojca Uranjek, Cirila Konečnik Kaligaro, Anja Krajnc 
Zakonjšek, Polonca Grabnar Gajšek, Nika Želimorski, Nuša Rozman.  
 
Koordinatorica Eko šole je učiteljica Nataša Tratnik. 
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Zdrava šola: 
 

Naša šola je v sklopu I. OŠ Žalec tudi letos nadaljevala aktivnosti v okviru projekta zdrava šola. Šola 
 je vključena v projekt shema šolskega sadja in zelenjave. Skozi šolsko leto (ko smo bili v šoli) so 
učenci dnevno dobivali sveže sadje in zelenjavo. Skozi šolsko leto smo sledili  cilju zmanjševanja 
ostankov hrane in embalaže za enkratno uporabo. Veliko poudarka smo namenili kulturi 
prehranjevanja in v tem šolskem letu tudi skrbi za uživanje hrane v skladu s priporočili NIJZ 
(razkuževanje, manjše skupine - mehurčki). 

Veliko smo se pogovarjali o zdravju in poskušali živeti v skladu z načeli zdravega življenja oz. zdrave 
šole. Tudi v letošnjem šolskem letu smo obeležili svetovni dan zdravja, na temo Varno s soncem.  

Koordinatorica Zdrave šole na naši šoli je učiteljica Polonca Grabnar Gajšek.  

 

 

Šolsko kulturno društvo: 
 

Naši učenci so letos, zaradi znanih razmer, pripravili proslave na šoli (po razredih). Nastopi:  

• 1. šolski dan; nastop na sprejemu prvošolcev. 

• Razredne proslave ob dnevu kulture. 

• Razredne proslave ob dnevu državnosti. 

• Zadnji šolski dan; nastop na šolski in krajevni prireditvi ob dnevu drževnosti (30 let samostojne 
Slovenije) ter krajevnem prazniku. 

 

Mentorica kulturnega društva na šoli je učiteljica Anja Krajnc Zakonjšek. 
 

Učenci in učiteljice naše šole smo aktivni tudi na kulturnem področju. Prireditev je bilo letos zaradi 
znanih omejitev v zvezi z epidemijo sicer veliko manj kot prejšnja leta. A za marljivo delo na 
kulturnem področju tekom več let, so si tudi letos posamezniki zaslužili priznanja za delo na 
kulturnem področju: 

• Malo Savinovo priznanje za večletno zelo aktivno in uspešno delo na kulturnem področju je 
prejela učenka 5. razreda, Gloria Kladnik, za petletno vsestransko delo na kulturnem področju na 
POŠ Gotovlje.  

• Šolsko priznanje za delo na kulturnem področju je dobila učenka 4. razreda, Nika Jurak.  

• Mentorica Cvetka Pušnik je prejela priznanje za uspešno delo z učenci na likovnem področju. 
 

  Sprejemi v društva:   
 

Učenci 1. razreda so bili na razredni prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku sprejeti v Šolsko 
kulturno društvo (ŠKD). 

Učenci 2. in 3. razreda so bili sprejeti med mlade člane Rdečega križa (RK). 
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Šole v naravi:  

 

Šole v naravi zaradi omejitev v povezavi z epidemijo niso bile izvedene. Plavanje za učence 3. razreda 
bo izvedeno v ŠVN v 4. razredu.  
 

 

Aktivnosti: 
 

• Na šoli je bila v mesecu oktobru izvedena požarna vaja v sodelovanju s PGD Gotovlje – evakuacija 
(tudi z dvižno lestvijo) učencev in učiteljic iz šolskih prostorov. 

• Medicinska sestra bo predavala na temo Varni s soncem in Zdravi zobki.  

• Učenci 5. razreda so se vestno učili o pravilih v prometu. Izvedli so teoretični del, praktični del na 
poligonu in vožnjo v prometu ter tako v mesecu juniju vsi opravili še kolesarski izpit. Sodelovali 
so tudi v akciji Policist Leon svetuje. 

• Na začetku in na koncu leta je potekalo tekmovanje Čisti in zdravi zobki. 
 

 

Akcije:  
 

• V mesecu maju in juniju smo sodelovali v akciji Karitasa Podarimo zvezek, v kateri smo zbrali 
okoli 70 zvezkov z napisanimi mislimi in željami otrokom, ki jih bodo prejeli. Zvezke smo sredi 
junija predali predstavniku Karitasa. 

• Učenci so sodelovali v akciji Skupnosti učencev I. OŠ Žalec; zbiranje zamaškov. 

• Kolikor so razmere dopuščale, smo zbirali star papir (2 zabojnika), baterije in kartuše. Z zbranimi 
sredstvi bomo nabavili nove knjige za šolsko knjižnico, vsak učenec pa bo prejel darilce 
pozornosti. 
 

 

Izobraževanja učiteljic:  
 

• Tematski roditeljski sestanek: Prepoznavanja različnih oblik zasvojenosti. 

• Webinarji (v času šolanja na daljavo). 

• Izobraževanje na daljavo II, Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju in znanju pri pouku na 
daljavo. 

• Komunikacija v novi realnosti. 

• Novosti v seriji Lili in Bine - Rokus Klett. 

• Novosti v seriji moj Nande – Mladinska knjiga. 

• Uporaba spletnih orodij v času izobraževanja na daljavo. 

• Kako ohraniti optimizem in znižati raven stresa – Rokus. 

• Starši kot učitelji in otroci kot sodelavci v času izolacije. 

• Uporaba Teams in Zoom za poučevanje na daljavo. 
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• Študijska skupina za razredni pouk, evalvacija dela na daljavo. 

• Film: Ujete v medmrežju (RTV SLO 1). 

• Spletna konferenca: Pomahajmo v svet; razvoj in krepitev samopodobe.  
 

 

Svet staršev POŠ Gotovlje:  
 

Svet staršev POŠ Gotovlje se je v letošnjem šolskem letu sestal dvakrat. Predstavnik Sveta staršev, 
Gašper Pižorn, se je udeležil sestankov Sveta staršev I. OŠ Žalec, tam seznanjal člane Sveta staršev I. 
OŠ Žalec o zadevah, ki so jih dogovorili na sestankih v Gotovljah, zastavljal vprašanja glede POŠ 
Gotovlje ter poročal s sestankov v Žalcu. 

 

Učni uspeh: Vsi učenci bodo napredovali; 100% učni uspeh: 
 

razred število učencev Opombe uspeh v % 

1. 13  Opisno ocenjevanje (100 %) 

2. 7  Opisno ocenjevanje (100 %) 

3.   8               100 % 

4. 14               100 % 

5.             10               100 % 

 

 

 

Učenci s posebnimi potrebami; DSP, individualizirano delo: 
 

 

V tem šolskem letu sta na šoli 2 učenca s posebnimi potrebami, oba v 5. razredu: Rok Pikl, Mojca 
Rozman. Delo z njima je potekalo po individualiziranih programih. Ure DSP so z njima izvajale: 
socialna pedagoginja Saša Bratina, specialna pedagoginja Barbara Korošec ter učiteljici Cirila Konečnik 
Kaligaro in Polonca Grabnar Gajšek. 

 

razred število učencev posebnost 

1. /    / 

2. / / 

3. /    / 

4. /    / 

5. 2 1 učenec s PP; vzgojne težave, 1 učenka s PP; bralno napisovalne težave 
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Nadarjeni učenci: 
 
 

• 3 učenci 5. razreda; ure dela z nadarjenimi: Gloria Kladnik (SLJ), Rok Pikl (NAR) in Neža Šuster (SLJ). 

• Letos identificirani 4 učenci 4. razreda: Mark Brečko, Nika Jurak, Rok Vybihal in Lara Tkalec.  
 

 

Plani za prihodnje šolsko leto:  
 

 

V šolskem letu 2021/22 planiramo (tak je naš predlog in želja, odločitev pa je v rokah MIZŠ): 

• 4 oddelke pri pouku: 3 samostojne oddelke (1., 2. 5. razred), 1 kombiniran oddelek (3., 4. razred). 

• 2 oddelka podaljšanega bivanja. 

• 1 oddelek jutranjega varstva. 

• Učenci 4. in 5. razredov bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA. 
 

 

Potrebna obnovitvena dela na šoli:  

 

Nujno je zamenjati luči še v dveh učilnicah, prelakirati parket v 3 učilnicah, zamenjati tla na stopnišču. 

Glede na bližajočo se 120 letnico šole upamo na energetsko sanacijo šole.  

 

Mojca Uranjek, vodja POŠ Gotovlje 
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POŠ Ponikva  
 

Na POŠ Ponikva je v letošnjem šolskem letu učno vzgojno delo potekalo v dveh kombiniranih 

(1. in 2. razred ter 3. in 5. razred) in enem (4. r) samostojnem oddelku. Šolo je pričelo 

obiskovati 49 učencev, od tega se je en učenec 1. razreda šolal od doma. Prav toliko jih je 

šolsko leto na POŠ Ponikva tudi zaključilo. 

Poučevale pa smo: Cirila Konečnik Kaligaro (TJA, NIP angleščina), Urška Jeršič (druga strokovna 

delavka v 1. r., PB in ISP), Tanja Vasle (kombinacija 1. in 2. r.), Milena Pižorn (4. r), Andreja 

Pušnik (kombinacija 3. in 5. r, ter OPZ), Katja Bolko (PB, DOP/DOD v 3. in 5. r ter ločeno 

poučevanje v 5. r ), Nina Dolar (PB), Andreja Borišek (neobvezne izbirne vsebine nemščina). 

Veliko truda in pozornosti je bilo vse leto namenjeno šolanju na daljavo. Učiteljice smo se 

izobraževale na različnih področjih, spremljale in spoznavale pa smo tudi spremembe v 

zakonodaji, vse samo v prid še boljših uspehov učencev, njihovega počutja v šoli in dobrega 

sodelovanja s starši, z učenci in med seboj, pa tudi za osebnostno rast vsake posameznice.  

Zaradi epidemije virusa COVID-19 so bile tudi letos šole zaprte kar precej časa. Pouk je potekal 

na daljavo preko internetnih medijev. Učence smo že kar na začetku leta naučili delati v 

spletnih učilnicah okolja XOOLTIME, ki ga je ustvaril Easistent. Tako je pouk preko spletnih 

učilnic in videokonferenc preko ZOOM-a precej dobro potekal. Prav tako je na daljavo preko 

videokonferenc teklo tudi sodelovanje s starši in delo v okviru strokovnih aktivov. Jesenske 

počitnice smo po sklepu vlade zaradi zdravstvenih razmer podaljšali za en teden (od 2. 11. do 6. 

11. 2020), a se težave glede epidemije niso umirile in potrebno je bilo šolo zapreti, pouk pa 

nadaljevati na daljavo. Nazaj k pouku v učilnice so se najprej vrnili učenci 1. triade in sicer 26. 

januarja 2021. Po zimskih počitnicah, 22. 2. pa so prišli nazaj v šolo tudi učenci 4. in 5. razreda. 

V mehurčkih in pod posebnimi zaščitnimi ukrepi (socialna distanca, razkuževanje, poostrena 

higiena rok in kašlja, obrazne maske) smo šolsko leto zaključili v šolskih klopeh. 

Kljub vsemu pa vsi prav lepo skrbimo za našo šolo in njeno okolico, ki nam je v ponos z notranje 

in zunanje strani, prav tako pa za okolico. Gredice ob šoli so vedno lepo cvetoče in očiščene 

plevela, predvsem pa smo ponosni na to, da je naša okolica šole zelo čista, saj so učenci že 
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dobro osveščeni v smeri okoljske vzgoje. Letos smo, kot vseh 12 let do sedaj, prav tako dobili 

potrditev eko zastave, saj smo v celoti izpolnili zadane plane, ki smo jih kar obsežno zastavili. 

Veliko dejavnosti smo v tem šolskem letu opravili na daljavo, a zaradi tega nič manj kvalitetno 

in z manj užitkov. Očiščevalno akcijo smo opravili takoj po zimi, ko smo prišli nazaj v šolo. 

Pravzaprav se skozi vse leto obnašamo skrajno eko in nam je to zares način življenja že nekaj 

let. Dvakrat smo izvedli zbiralno akcijo odpadnega papirja, prav tako smo zbirali tudi iztrošene 

baterije in izpraznjene kartuše, se udeleževali eko natečajev, pridno ločevali tudi ostale 

odpadke, varčevali smo z energijo, s pitno vodo, s hrano in s papirjem. Precej smo se gibali na 

svežem zraku (letos zaradi vseh epidemioloških priporočil še posebej) in se pridružili tudi 

projektu Zdrave šole in Slovenskemu tradicionalnemu zajtrku (od doma). Prvo in drugošolci so 

bili v projektu gozdne pedagogike in zares uživali urice na prostem. 

Večkrat na naši šoli gostimo tudi obiskovalce. Letos jih zaradi razmer v zvezi z epidemijo ni bilo 

tako veliko. Gasilci, s katerimi smo opravili vajo evakuacije in predavanje o potresni varnosti, so 

bili poleg gospe Alenke Kos, ki je predavala o drugačnosti eni redkih gostov.  

Učenci 1. in 3. razreda so opravili tudi sistematski pregled pri zdravniku v ZD Žalec in redno 

cepljenje proti nalezljivim boleznim, zobozdravstveni pregledi pa niso bili izvedeni zaradi 

izrednega stanja.  

Letos so učenci izvedli testiranje za športno vzgojni karton kar na podružnici. Športni pedagogi 

so z napravami prišli k nam in testiranje učencev opravili varno, po mehurčkih. Sodelovali pa so 

v akciji čistih zob, kjer so na koncu zmagali učenci 4. in 5. razreda. Petošolci so pod 

mentorstvom Tanje Vasle uspeli, kljub dolgotrajnemu zaprtju šol, opraviti tudi kolesarski izpit. 

Tudi sodelovanje s krajem je bilo letos precej okrnjeno, saj ni bilo do obeležitve državnega 

praznika nobene kulturne prireditve. Za nagrado zaradi uspešnega sodelovanja šole s krajem, 

pa smo učence ob novem letu na varen način pozvali k šoli, kjer so jih pod smrečico čakala 

darila, v vrednosti 4 evre na posameznega učenca, za katere je denar prispevala Krajevna 

skupnost Ponikva pri Žalcu. Preko videokonference pa jih je nagovoril tudi Božiček. 

Ob kulturnem dnevu smo prvošolčke sprejeli v Šolsko kulturno društvo in drugošolce med 

mlade člane Rdečega križa.  
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Zaradi epidemije letos ni bila izvedena nobena šola v naravi. Pa tudi drugače se učenci niso 

družili z vrstniki matične šole in druge podružnice. 

Učenci so sodelovali tudi na različnih tekmovanjih. Bralni značkarji pa letos za svoj trud, kot 

prejšnja leta, niso bili nagrajeni s prireditvijo, saj se tudi ob povratku v šolo še nismo smeli 

družiti v množicah, zato so jim razredničarke vsaka po svoje pripravile zaključek bralne značke. 

Pridni bralci pa so v 3., 4. in 5. razredu osvojili tudi angleško, ter v 4. in 5. razredu še nemško 

bralno značko. Sodelovali pa smo tudi pri ekobralni znački, tej na daljavo. Žal tudi Noči branja 

nismo uspeli izvesti. 

Posebej zanimiv je bil letošnji zimski športni dan, saj so ga učenci po navodilu učiteljic izvajali 

doma. 

Učenci so se imeli možnost tudi letošnje šolsko leto priključiti k interesnim dejavnostim iz 

različnih področij, ki smo jih vodile učiteljice naše šole pa tudi nekaj zunanjih sodelavcev in so 

bile množično obiskane. Učenci so se tam naučili točk za nastope na kulturnih prireditvah v 

kraju, se ukvarjali z najrazličnejšimi športi, prepevali, literarno ustvarjali, se prepuščali svetu 

knjig, predvsem pa so se sproščali in zadostili svojim interesom, potrebam in željam, pa tudi 

veliko novega naučili. 

Starši so redno prejemali informacije o napredku svojih otrok - na roditeljske sestanke in 

govorilne ure (v večini na daljavo), tematska predavanja, pa tudi drugače so se pozitivno 

odzivali na potrebe, želje otrok in nas, učiteljic. Vedno in povsod so priskočili na pomoč, če smo 

jo potrebovali; pomagali pri delu ali prispevali materialne dobrine. Svet staršev na Ponikvi se je 

v letošnjem šolskem letu sestal na enem sestanku preko videokonference v času, ko je bila 

zaradi pandemije zaprta celo šola, kjer je obravnaval plan dela na podružnici ter aktualno 

problematiko v izobraževanju in zakonodaji, predstavnica staršev pa se je redno udeleževala 

sestankov sveta staršev na centralni šoli in o aktualnostih obveščala vse ostale starše.  

Pri pouku smo uporabljali komplete delovnih zvezkov in elektronske učbenike založbe Rokus 

Klett, kar je že precej ustaljena praksa in s čemer smo zelo zadovoljne učiteljice in tudi učenci, 

letos pa še predvsem tudi starši. 
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Spletna stran naše podružnice dobro deluje, starši so se navadili na njo, jo redno obiskujejo, saj 

na njej učiteljice redno objavljamo vsa obvestila, urnike, napovedi dogodkov, imamo tudi 

galerijo fotografij. Zelo dobro so bili odzivni tudi na elektronsko pošto in v komunikaciji preko 

Easistenta. 

Letošnje šolsko leto bodo vsi učenci napredovali v višji razred.  

Učni uspeh: 

razred št. učencev uspeh v % 

1. 9 opisno oc. (100%) 

2. 12 opisno oc. (100%) 

3. 8 100% 

4. 13 100 % 

5. 7 100 % 

5 razredov/ 2 kombinirana oddelka 

(1. in 2. r ter 3. in 5. r) in 1 samostojni oddelek 

(4. r). 

49 učencev 100 % 

Na POŠ Ponikva je delovalo 11 interesnih dejavnosti, ki smo jih vodile učiteljice: 

-       literarni krožek, 

-       OPZ Deteljica, 

-       dramski krožek, 

-       S knjigo do znanja, 

-       Knjiga moja prijateljica, 

-       Čukec bukec, 

-       angleška bralna značka 

-       nemška bralna značka 

-       Cicivesela šola, 

-       FIT krožek, 

-       dramski krožek. 
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DOSEŽKI UČENCEV POŠ PONIKVA PRI ŽALCU 

 

LOGIKA (2. – 5. razred) – 10 bronastih priznanj 

MATEMATIČNI KENGURU (1. – 5. razred)  –  10 bronastih priznanj 

CANKARJEVO TEKMOVANJE (4. r) – 2 bronasti priznanji 

MEHURČKI (2. r) – 6 priznanj 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (3. - 5. razred) – 10 zlata priznanja, 7 srebrnih priznanj in 10 

priznanj za sodelovanje 

BRALNA ZNAČKA  (1. – 5. razred) – 42 priznanj  

 

Katja Bolko, vodja POŠ Ponikva pri Žalcu 

 

20.1   HOSPITACIJSKA DEJAVNOST RAVNATELJICE 

Hospitacije v tem šolskem letu lahko razdelimo na obdobje dela od doma in dela v šoli. V času dela od 
doma  so učitelji tedensko poročali o delu od doma. Veliko pozornosti je bilo namenjene vzpostavljanju 
primernega učnega okolja, uvajanju izboljšav dela na daljavo in iskanju novih inovativnih pristopov.  
Hospitacijska dejavnost je potekala tudi pri izvajanju projektnega dela.  

Skrbno sem spremljala tudi sprotno realizacijo letnega delovnega načrta.  

Redno sem spremljala realizacijo in vsebino dela z učenci s posebnimi potrebami, tako nadarjenimi kot 
tistimi, ki potrebujejo pomoč in svetovanje. 

Skozi celo leto sem sodelovala tudi pri organizaciji oziroma koordinaciji prireditev, ki so jih na centralni 
šoli ter podružnicah organizirali učitelji. 

Ob koncu šolskega leta je bila opravljena evalvacija dela z učitelji, ki so delali z nadarjenimi učenci, 
bodisi v okviru predmetnika, razširjenega programa in tudi nadstandardnega programa. 

Ob koncu leta je bila opravljena evalvacija vzgojnega načrta. 

Skladno z zakonodajo sem pripravila izhodišča za iLDN ter skozi celo leto spremljala uresničevanje 
zastavljenih ciljev personaliziranih iLDN za posamezne učitelje. 

Poučevanje na daljavo in delo od doma je bila nova realnost, v kateri smo se znašli brez posebnega 
planiranja in priprav. Izjemno hitro ter uspešno smo se prilagodili novi situaciji. Prav vsi zaposleni na šoli 
so vložili obilo energije, znanja in volje tre pedagoškega entuziazma v delo, ki je predstavljalo 
popolnoma nove izzive in za katerega nihče ni imel posebnih izkušenj ter znanj. V primežu časa in 
prostora ter novih preizkušenj smo se znašli prav vsi vpeti v pedagoškem trikotniku. 
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20. 2   STROKOVNI SVET ŠOLE 

Strokovni svet šole se je redno sestajal enkrat tedensko. Tudi delo članov strokovnega sveta se je 
moralo prilagoditi zahtevam dela od doma. Sestanki so po razglasitvi pandemije potekali na daljavo v 
obliki videokonferenc. Na sejah smo obravnavali in sprotno evalvirali realizacijo LDN ter se seznanjali z 
vsemi izzivi, ki jih je bilo potrebno pravočasno usklajevati. Redno mesečno smo pripravljali tudi plan 
aktivnosti za tekoči mesec. 

 

20. 3   MENTORSTVO 

V tem šolskem letu sem spremljala delo študentov, ki so opravljali svojo pedagoško prakso. Nekateri 
študentje so svoje obveznosti opravljali v učilnicah, nekateri pa v virtualnem okolju.  

 

20. 4   PEDAGOŠKE IN REDOVALNE KONFERENCE   

Pedagoške konference so bile realizirane skladno z LDN in zahtevami prilagajanja zaradi razglašene 
pandemije od meseca marca dalje. Velik izziv pedagoškega vodenja je bil v letošnjem šolskem letu v 
drugem ocenjevalnem obdobju. S prehodom na delo od doma smo prešli v novo realnost, ki je nismo 
planirali ter zanjo nismo imeli posebnih znaj, izkušenj ter literature. S strpnostjo, profesionalnostjo, 
vizionarstvom tre predanostjo vseh zaposlenih ter razumevanjem in podporo staršev nam je vsem 
skupaj izjemno dobro uspelo. 

 

20. 5  DELO STROKOVNIH AKTIVOV IN AKTIVOV RAVNATELJEV 

 

V času dela od doma je potekala komunikacija v virtualni obliki. V času ugodne epidemiološke situacije 
pa v klasični obliki. Komunikacija v virtualni obliki ima določene prednosti, predvsem v smislu prihranka 
časa in logističnega usklajevanja. Izkušnje pa kažejo, da je dobra kombinacija vseh stilov komunikacije. 

Sodelovala sem s strokovnimi aktivi na šoli. Tedensko smo delo usklajevali na rednih sestankih 
programskega učiteljskega zbora. Sestanki posameznih aktivov so bili sklicani ob začetku šolskega leta, 
ob zaključku koledarskega leta, ob zaključku ocenjevalne konference in posamezni še ob izvedbi 
projektov. Ob koncu šolskega leta smo po posameznih aktivih opravili evalvacijo opravljenega dela ter 
načrte izboljšav.  Izvedla sem pedagoške konference, kot so bile planirane v LDN ter v okviru le teh 
spremljala delo posameznih aktivov na šoli. Vodila obe ocenjevalni konferenci. Redno sem se 
udeleževala tudi občinskega ter medobčinskega aktiva ravnateljev.  

 

20. 6  DELO Z UČENCI - ravnateljica 

Obiskovala sem vse oddelčne skupnosti v okviru pouka, najmanj dvakrat tekom šolskega leta. 
Sodelovala sem na  sestankih šolske skupnosti, na virtualnem šolskem parlamentu. Sodelovala sem pri 
načrtovanju in izvedbi valete za devetošolce, ki je letos potekala v spremenjenih in zahtevnih pogojih 
zagotavljanja zdravega okolja, v smislu preprečevanja širjenja okužb koronavirusa. Za učence smo v 
mesecu maju organizirali tradicionalni slovenski zajtrk. Aktivno sem spremljala kulturo prehranjevanja v 
učilnicah pri malici ter v jedilnici pri kosilu na centralni šoli. Prijavila sem projekt šolske hrane (lokalno 
sadje, lokalna zelenjava in mleko) ter sodelovala pri  izvedbi projekta.  
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V tem šolskem letu sem opravila tudi več razgovorov z učenci, ki so pri svojem delu naleteli na težave 
vzgojne ali učne narave.  

Najuspešnejše oddelčne skupnosti ter posamezniki so bile ob zaključku šolskega leta nagrajeni s 
priložnostnimi nagradami. 

Skozi vse leto sem spremljala uspešne športnike, literate, glasbenike, ekologe ter ostale uspešne 
posameznike, ki so zastopali našo šolo. Dinamika tekmovanj je bila v tem šolskem letu podrejena 
epidemiološki situaciji in se je tekom leta spreminjala, kar je bilo izjemno naporno prav za vse, tako 
učence, mentorje kot tudi vodstvo šole. 

Aktivno sem se vključila tudi v projekt Ekošola kot način življenja in učence spodbujala na vseh področjih 
njihovih prizadevanj. Najuspešnejše oddelčne skupnosti v akciji "zbirajmo papir" so ob koncu šolskega 
leta prejele posebna priznanja in darila. Nagrajeni so  bili tudi učenci, ki so  vse leto dvakrat tedensko 
sodelovali v akciji "zbirajmo papir". 

Aktivno sem se vključevala v načrtovanje šol v naravi, ki pa so potem zaradi epidemije vse odpadle. 

Spremljala sem delo učencev, ki so bili aktivni ter uspešni na kulturnem področju. Sodelovala pri izboru 
učencev za Mala Savinova priznanja.  

V tem šolskem letu so potekale priprave na 20. BIENALE OTROŠKE GRAFIKE, projekt je zaznamoval 
vsakdanjik in praznik delovnega utripa šole. 

Skupaj z učenci in učitelji smo pripravili šolske proslave, ki so bile načrtovane v LDN. Vse proslave so bile 
virtualne.  

Učence sem spodbujala pri pripravi raziskovalnih nalog, katerim se je rok za izdelavo podaljšal za eno 
leto.   

 

20. 7 DELO S STARŠI  

Udeležila sem se  roditeljskih sestankov ter nekaterih video govorilnih ur. 

Individualni razgovori s starši so bili opravljeni na željo staršev, učiteljev, šolske svetovalne službe ali na 
mojo pobudo. V razgovorih smo obravnavali učne ali vzgojne težave učencev  in pohvale ter spodbude 
ob posebnih dosežkih. Udeležila sem se tudi  posameznih sestankov nekaj strokovnih timov za 
spremljavo učencev s posebnimi potrebami. Sodelovanje s starši je  potekalo skladno z novo realnostjo, 
v katero smo  ujeti prav vsi prebivalci našega planeta po pojavu novega koronavirusa.  

 

20.  8  SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Sodelovanje z Občino Žalec, Mestno skupnostjo Žalec ter Krajevnima skupnostima Gotovlje in Ponikva je 
bilo plodno,  profesionalno  in uspešno.  

 

20. 9   OBVEZNOSTI PO STATUTU IN ZAKONODAJI 

a/  Priprava gradiv in sodelovanje na sejah Sveta zavoda in Sveta staršev 

b/  Učiteljski zbor: 

    - ocenjevalne konference (januar,  junij), 
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    - učno-vzgojni uspeh – redno spremljanje, 

    - poročanje – obveščanje  učiteljev o aktualnih temah s področja sprememb zakonodaje,  

    - redni letni razgovori s sodelavci, 

     - spremljava epidemiološke situacije v občini,regiji in  državi. 

c/  Izobraževanje, pedagoško vodenje šole.   

 

21. SKRB ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH 

Tekom celega šolskega leta smo na šoli posebno pozornost namenjali tudi skrbi za zdravje zaposlenih. 
Veliko pozornosti smo namenjali odgovornemu spoštovanju priporočil NIJZ za preprečevanje širjenja 
virusa Covid-19.Na pedagoških konferencah, tako virtualnih kot tistih »v živo«, redno poskrbimo za 
minute, ki so namenjene razgibavanju ob dolgotrajnem sedenju. Vsi zaposleni imajo možnost koriščenja 
malice in toplega obroka v šolski kuhinji. Učitelji se skladno s svojimi obveznostmi  izobražujejo na 
področju zdravega življenjskega sloga v okviru projekta Zdrava ter Eko šola.   

V obdobju po pojavu Covid-19, novega virusa, ki je pred celotno svetovno populacijo postavil nešteto 
neznank, tako za laike kot stroko, je bilo veliko dodatnih skrbi in opravil. V tem šolskem letu  smo  z 
delom od doma izpeljali več kot polovico šolskega leta. V lanskem šolskem letu je delo od doma  čez noč 
postala naša nova realnost. V tej realnosti smo se dobro znašli in jo v letošnjem letu izpeljali s številnimi 
izboljšavami. Skladno s priporočili NIJZ smo izvedli vse preventivne ukrepe za zaščito pred širjenjem 
Covid-19. Zaposleni so imeli na voljo vsa priporočena preventivna sredstva in postopke, v sodelovanju z 
zdravstvenim domom Žalec so učitelji opravljali PCT testiranja ter prostovoljno cepljenje proti Covid-19 
virusu. Zaposleni so bili z elektonsko pošto ažurno obveščani o smernicah NIJZ; MIZŠ in ZRSŠŠ za varno 
in zdravo učno okolje, ki so se spreminjale praktično na tedenski ravni.  

Ob zaključku šolskega leta je bila v sodelovanju s SVIZ-om izpeljana strokovna ekskurzija na Roglo. V 
okviru ekskurzije so bile izpeljane tudi športne aktivnosti. 

 

22. REDNO VZDRŽEVANJE I. OŠ ŽALEC – GOTOVLJE – PONIKVA 

Na centralni šoli je hišnik opravil pleskarska in vzdrževalna dela v petih učilnicah centralne šole, 
vetrolovih centralne šole ter na POŠ Ponikva. Veliko pozornosti smo od marca dalje namenjali 
zagotavljanju varnostnih standardov za zaščito pred Covid-19, virusom, ki nam je spremenil v LDN 
zastavljene cilje. Na centralni šoli in obeh POŠ smo ponovno označili varnostne razdalje priporočene 

distance. Med poletnimi počitnicami sta bili generalno obnovljeni učilnici tehnike na centralni šoli. 
Nabavljeno je bilo novo pohištvo za omenjeni učilnici ter učilnico 1.r. Tekom leta so potekala 
pripravljalna dela za prenovo in nadgradnjo predavalnice centralne šole. S to investicijo bomo pridobili 
štiri nove učilnice, prenovljene sanitarne prostore za učence ter posodobljeno prezračevanje kluba 
učiteljev. Na centralni šoli je bil posodobljen šolski vrt, ki smo ga nadgradili s tremi dodatnimi visokimi 
gredami. Na Poš Ponikva so bila opravljena vzdrževalna dela na zelenici za šolo. 

Veiko pozornosti smo skozi celo šolsko leto, vključno z obdobjem karantene, posvetili urejanju okolice 
vseh treh šol. 
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V tem šolskem letu smo imeli skladno z zakonodajo požarno vajo na  obeh podružnicah. Na centralni šoli 
požarne vaje nismo izvedli. 

Na POŠ Gotovlje so pred šolo na tla naredili poslikave za motorične igre. 

 

23. SAMOEVALVACIJA 

Tudi v  tem šolskem letu smo nadaljevali z uresničevanjem ciljev in smernic, ki smo si jih zastavili v 
okviru samoevalvacije v prejšnjih letih, kjer je bilo kot izbrano  področje izboljšav  področje bralne 
pismenosti. V tem šolskem letu smo kot področje, na katerega bomo usmerjali posebno pozornost ter 
uvajali sistemske izboljšave, izbrali področje komunikacije in v okviru le te komunikacijo s starši. 

V timu za samoevalvacijo so: Anita Dušak, Alex Wirth, Sabina Tauses, Nina Janežič, Anja Špiljar ter 
Metoda Blagotinšek Turk. Proces smo vodili po naslednjih načelih: 

1. NAČRTOVANJE IZBOLJŠAV: 

• Izbira področja uvajanja izboljšav 

• Določitev 3-letnih ciljev izboljšav 

• Izdelava načrta izboljšav na ravni šole 

2. IZVAJANJE IN SPREMLJANJE : 

• Izvajanje načrtovanih dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev 

3. OVREDNOTENJE DOSEGANJA CILJEV 

 

Proces samoevalvacije je potekal s podporo Šole za ravnatelje. Kot področje izboljšav je bilo izbrano 
področje komunikacije s starši. V okviru trilenega cilja bomo spremljali doseganje zastavljenih ciljev. Ob 
koncu prvega leta je bila izdelana e-anketa staršev, ki je predstavljena spodaj.  

 

RODITELJSKI SESTANEK 
 

Večina staršev se strinja, da tematske roditeljske sestanke izvedemo prek Zoom-a. 

Pri vprašanju »Kakšna se vam zdi ideja, da bi se v prihodnjem šolskem letu roditeljski sestanki izvedli 
prek videokonference zoom?« je raztros odgovorov relativno enakomeren. Izluščimo lahko, da večina 
staršev podpira roditeljske sestanke prek Zoom-a (36 % jih tega ne podpira) zato predlagamo, da se vsi 
roditeljski sestanki (razen uvodni) izvedejo prek Zoom-a. 

Večina staršev zaradi lažje organizacije podpira izvedbo tematskih roditeljskih sestankov prek 
videokonferenčnega sistema. 

Pri končnem odprtem vprašanju »Ali nam želite še kaj sporočiti?« so nekateri starši izrazili mnenje, da bi 
morali biti roditeljski sestanki obvezni za vse starše. Učitelji se sicer tega zavedamo, vendar nimamo 
vpliva na prisotnost staršev. Nekateri starši so zapisali, da jim zaradi lažje organizacije odgovarja 
komunikacija prek videokonferenčnih sistemov. 

Nekaj mnenj je bilo takšnih, ki se ne dotikajo pričujoče tematike, zato pri analizi niso bili vključeni. 
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GOVORILNE URE 

 

Pri govorilnih urah staršem še vedno najbolj ustreza možnost osebnega pogovora v šoli, druga najbolj 
priljubljena možnost je videokonferenčni sistem, na tretjem mestu je telefonski pogovor in na zadnjem 
mestu je komuniciranje prek e-pošte. 

Več kot polovica staršev se strinja, da so dopoldanske govorilne ure prek Zoom-a. 

Kar se tiče prednosti govorilnih ur na daljavo, največ staršev izpostavlja, da prihranijo pri času, lažje si 
organizirajo družinske obveznosti, izognejo se čakanju in govorilne ure lahko opravijo med delovnim 
časom. 

Kar se tiče slabosti govorilnih ur na daljavo, največ staršev izpostavlja izgubo osebnega stika, težave z 
internetno povezavo in oddaljevanje od šolskega utripa.  

Velika večina staršev je mnenja, da je za prvi (uvodni) roditeljski sestanek potreben osebni stik. Malo 
več kot večina staršev je mnenja, da je roditeljski sestanek v živo potreben tudi pred šolo v naravi. Iz 
podatkov je razvidno tudi to, da si želijo srečanja oz. druženja staršev, razrednikov in učencev. 

Zelo velika večina staršev podpira idejo govorilne ure z oddelčnim učiteljskim zborom. 

Večini staršev ustreza ideja popoldanskih govorilnih ur na daljavo prek Zoom-a vsak drug mesec. 

Večina staršev podpira idejo, da bi bile govorilne ure prek Zoom-a ena od stalnih praks komuniciranja s 
starši. 

Večina staršev se ne udeleži govorilnih ur pri učitelju, ki ni razrednik njihovemu otroku. Tisti starši, ki pa 
se le-teh udeležijo, kot razlog najpogosteje navajajo, da želijo spremljati delo svojega otroka pri 
posameznih predmetih ali pa se želijo posvetovati z učiteljem o konkretnem vprašanju. 

Večina staršev na vprašanje ali ob težavi / oviri / vprašanju dosledno upoštevajo stopenjskost reševanja 
(najprej dotični učitelj, nato razrednik, nato vodstvo šole) odgovarja, da upoštevajo stopenjskost. Nihče 
od staršev se ne obrne najprej na vodstvo šole oz. svetovalno službo. Zanimiv pa je podatek, da se 
četrtina staršev najprej obrne na razrednika. Kot razloge za to navajajo, da jim je razrednik najbližji, da 
naj bi bil razrednik o vsem obveščen, je tisti, ki priskrbi kontakte. 

Pri zadnjem odprtem vprašanju »Ali nam želite še kaj sporočiti?«, starši zapišejo, da zoom lahko pomaga 
pri komunikaciji, vendar si želijo osebnega stika. Izpostavijo tudi lažji dostop do kontaktnih podatkov na 
spletni strani šole (večja vidnost naših e-naslovov). Nekaj mnenj je bilo takšnih, ki se ne dotikajo 
pričujoče tematike, zato pri analizi niso bili vključeni. 

 

SKLEPI: 

V publikacijo se zapiše, da se: 

- dopoldanske govorilne ure izvajajo prek videokonferenčnega sistema, 

- uvodni roditeljski sestanek izvede v živo, tematski roditeljski sestanki pa se izvedejo na daljavo, 

- popoldanske govorilne ure izvedejo vsak drugi mesec na daljavo (oktober, december, februar in april). 
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Vsebine, metode in oblike dela na I. OŠ Žalec, da bi dosegli zastavljene prednostne cilje na področju 
izboljšanja kakovosti, so bile sledeče: 

• izvedenih je bilo več delavnic za učitelje in ostale pedagoške delavce v zvezi z načrtovanjem 
prednostnih ciljev in spremljanjem doseganja zastavljenih ciljev, izmenjava izkušenj in 
primerov dobre prakse, nastalo je tudi veliko novih didaktičnih iger in učnih pripomočkov 
ter kotičkov v avli šole 

Ugotavljam, da smo si zadali primerne cilje, v prihodnjem šolskem letu bomo nadaljevali z začetimi 
aktivnostmi ter jih dopolnjevali z zahtevami nove realnosti, povezane s pojavom koronavirusa in 
prilagoditvami načinov komunikacije. 

 

     Tatjana Žgank-Meža, 

       ravnateljica 

Žalec, avgust 2021 

 

 

Priloga: 

- poročila aktivov 
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POROČILO O DELU AKTIVA 1.razreda ( šol. leto 2020/ 2021 ) 
 
 
Delo pri pouku je potekalo po planu dela na osnovi učnega načrta. Sledili smo zdravstveni 
situaciji v šoli in državi glede COVID 19 ter delovali v skladu s priporočili strokovnih organov. 
Od 2.11.2020 do 6.11.2020 so bile po sklepu vlade podaljšane jesenske počitnice zaradi 
epidemiološke slike v Sloveniji. Od 9.11.2020 do 1.2.2021 pa smo izvajali delo na daljavo. Od 
17.5.2021 do 21.5.2021 je bil 1.a v karanteni - delo na daljavo. 
 
Učenci so obiskovali dopolnilni pouk, dodatni pouk. 21 učencev s statusom priseljenca je 
obiskovalo ISP. 
 
Poleg rednega učno-vzgojnega dela in usmerjanja učencev smo veliko časa namenili razvijanju 
primernih medsebojnih odnosov, medsebojni pomoči ter kulturnemu vedenju. Obravnavali 
smo različno tematiko od zdrave prehrane, ločenega zbiranja odpadkov, pravilnega učenja, 
pozitivne samopodobe do reševanja tekoče problematike. 
 
Izvedeni so bili 4 roditeljski sestanki, govorilne ure – preko ZOOMa ter za učence dnevi 
dejavnosti - 3 kulturni dnevi, 2 naravoslovna dneva, 3 tehniški dnevi in 4 športni dnevi. Vse te 
dejavnosti so bile realizirane na centralni šoli in na podružnicah /pri tem pa so na POŠ kakšno 
dejavnost oblikovali po svoje, tudi časovno/. 
 
 
Vodja aktiva: Simona Delopst 
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POROČILO O DELU AKTIVA 2.razreda ( šol. leto 2020/ 2021 ) 

Članice aktiva: Tanja Vasle, Anja Krajnc Zakonjšek, Mirjam Ribič, Špela Štusej, Katja Ivezič 

Za nami je posebno šolsko leto, ki smo ga učiteljice s skupnimi močmi uspešno pripeljale do 

konca. Sam učni proces smo prilagajale glede na dano situacijo, saj smo se tri mesece šolali na 

daljavo. 

Učenci in njihovi starši so se hitro navadili na videokonference in na sam potek pouka na 

daljavo. Z učenci in starši smo komunicirale preko spletnih učilnic, kjer smo jim naložile tudi vso 

snov, zvočne razlage, naloge, zapise, navodila ter vsak teden tudi plan ter potek dela za ves 

teden, da smo tudi staršem nekoliko olajšale samo delo, saj so otroci v 2. razredu  potrebovali 

njihovo pomoč pri računalniku in tudi veliko otrok je bilo v varstvu pri starih starših. Otroci so 

se v tem šolskem letu zagotovo tudi nekoliko računalniško opismenili.  

Posledično smo zaradi tega tudi prilagodile naš prvotni plan ocenjevanja ter  vse ostale 

dejavnosti. 

V mesecu septembru smo razredničarke še uspele povabiti starše v šolo na 1. roditeljski 

sestanek. Udeležba je bila je dobra. S starši smo že spregovorili o možnosti šolanja na daljavo, 

izrazili so tudi nekatere predloge ter tudi stiske (varstvo, niso imeli računalnikov, več 

šoloobveznih otrok,…), saj so se že v 1. razredu soočili s šolanjem na daljavo. Vsi naslednji 

roditeljski sestanki so potekali preko videokonferenc. 

Na centralni šoli smo realizirale skoraj vse dneve dejavnosti, in sicer 5 športnih dni, 4 kulturne 

dneve, 3 naravoslovne ter 2 tehniška dneva. Nerealiziran je ostal samo 1 tehniški dan. Na POŠ 

Ponikva so bili realizirani vsi dnevi dejavnosti. Na POŠ Gotovlje je ostal nerealiziran 1 kulturni 

dan. Realizacija pouka presega 95 % pri vseh predmetih. 

Z učenci smo uspešno sodelovali na dveh matematičnih tekmovanjih, in sicer Logiki ter na 

Matematičnem kenguruju. Na POŠ Ponikva pa so učenci izkazali svoje znanje tudi na 

Cankarjevem tekmovanju. 

Učenci so usvojili tudi bralno značko. 
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V letošnjem šolskem letu se zaradi posebne situacije nismo odpravili v Logarsko dolino, ampak 

smo se v aktivu dogovorile, da bomo peljale učence na zaključno ekskurzijo z vlakom v Celje. 

Obiskali smo Tropsko hišo, mestno jedro Celja, mestni park ter si ogledali različne ustanove v 

mestu. Ekskurzija je odlično uspela in s samo izvedbo smo bile zadovoljne učiteljice in učenci.   

 

 

Vodja aktiva: Katja Ivezič 
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POROČILO O DELU AKTIVA 3.razreda ( šol. leto 2020/ 2021 ) 

 

Delo pri pouku je potekalo v skladu z učnim načrtom ter po planu dela. Pozornost je bila 
usmerjena tudi na izvajanje prednostnih nalog šole, na sodelovanje pri vseh skupnih projektih 
šole in tekmovanjih.  

Učenci 3. razredov so uspešno sodelovali na tekmovanjih: Logika, Mednarodni matematični 
kenguru in Cankarjevo tekmovanje. Sodelovali so pri slovenski in angleški bralni znački.  

V spomladanskih mesecih smo izvedli nacionalno preverjanje znanja za 3.r iz matematike in 
slovenskega jezika.  

Med letom smo imeli tudi pouk na daljavo zaradi ukrepov preprečevanja širjenja koronavirusa. 
Uporabljali smo spletno učilnico Xooltime, v katero smo naložile snov z video razlago in navodili 
za delo. Na dan smo imeli 2 zoom srečanji, kjer smo dodatno razložili snov in razrešili 
morebitne težave.  

Realizirani so bili 4 roditeljski sestanki. V planu aktiva smo imele načrtovane dneve dejavnosti - 
4 kulturni dnevi, 3 naravoslovni dnevi, 3 tehniški dnevi in 5 športnih dni.  

Na POŠ Gotovlje je ostal nerealiziran 1 kulturni dan (koncert zbora).  

Na POŠ Ponikva je ostal nerealiziran 1 naravoslovni dan (Panonski svet).  

Na centralni šoli je ostal nerealiziran 1 naravoslovni dan (sistematika).  

Šola v naravi s poudarkom na plavanju v CŠOD Murska Sobota je bila planirana (19.10 -
 23. 10. 2020) za učence 3.a,3.b, 3.c, 3.g in 3.p. Šola v naravi je bila odpovedana zaradi ukrepov, 
ki so takrat veljali.  

Vse ostale dejavnosti so bile realizirane na centralni šoli in na podružnicah /pri tem pa so na 
POŠ kakšno dejavnost oblikovali po svoje, tudi časovno/. 

 

Vodja aktiva: Daša Rak 
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POROČILO O DELU AKTIVA 4. razreda (šol. leto 2020/2021) 
 

Aktiv 4. razreda smo v šolskem letu 2020/2021 sestavljale: POŠ Ponikva Milena Pižorn, POŠ 
Gotovlje Nataša Tratnik, centralna šola 4.a Irena Žgank Golič, 4.b Teja Gajšek in 4.c Alenka 
Turnšek. 

 

V tem šolskem letu so bili izvedeni vsi načrtovani roditeljski sestanki, ali v živo ali preko medija 
Zoom. Z izvedenimi dnevi dejavnosti smo bile zadovoljne, saj smo jih morale spremeniti in 
prirediti ter upoštevati vsa covid priporočila. Nekaj dni dejavnosti nam ni uspelo realizirati (POŠ 
Gotovlje 1 TD, centralna šola 1ŠD, 1 TD in 1 ND).  

V tem šolskem letu smo tudi izvedle 2 roditeljska sestanka. Enega ob začetku šol. leta in 
drugega v mesecu decembru. Na tematskem rod. sest. smo starše seznanile s spremembo 
glede ocenjevalnih obdobij (z dveh v enega), s številom ocen, načini ocenjevanja in okvirnimi 
plani oz. načrtom ocenjevanja znanja.  

Načrtovana ŠVN v CŠOD Štrk je v tem šolskem letu zaradi covid razmer odpadla. 

Med letom smo bile pozorne na izvajanje prednostnih nalog šole (odličnost znanja, 
medkulturni dialog, bralna pismenost, IKT-predvsem usvajanje okolja Zoom, komunikacija v 
spletni učilnici, pošiljanje e pošte, …, kultura bivanja, vzgoja za nenasilje, med predmetno 
povezovanje, delo z učenci s PP, humanitarna dejavnost) s poudarkom na upoštevanju navodil 
za preprečevanje širjenja virusa covid-19. 

Sodelovale smo pri skupnih projektih šole, ki so se izvajali in seveda na tekmovanjih (Vegovo 
tekmovanje, Logika, Cankarjevo tekmovanje). Učenci so opravljali dve bralni znački (slovensko, 
angleško), nekaj učencev tudi nemško BZ. 

 

V času poučevanja na daljavo smo imele različne izzive in z nastalo situacijo smo se različno 
spopadale. Kljub vsem izzivom smo se vse naučile veliko novega, predvsem vezanega na 
uporabo IKT-zoom, spletne učilnice, kvizi, …. 

Učiteljice smo se udeležile različnih seminarjev, izobraževanj. Večinoma so le ti potekali preko 
spleta-webinarjev. 

Naše sodelovanje je potekalo sprotno preko mailov, telefonskih klicev in večinoma preko 
videokonferenc. Delo smo opravile korektno, hitro, v dogovorjenih terminih. Kljub 
individualnim razlikam med nami smo odgovorno, profesionalno in predvsem timsko 
sodelovale pri pripravi gradiv za pouk na daljavo. In na to dejstvo, da smo zmogle, sem zelo 
ponosna. 

 

Vodja aktiva: Teja Gajšek 
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POROČILO O DELU AKTIVA 5. razreda (šol. leto 2020/2021) 

 

Aktiv petošolk so v letošnjem šolskem letu sestavljale naslednje učiteljice: 

- POŠ Gotovlje - Polonca Grabnar Gajšek/Nika Bergant 

- POŠ Ponikva – Andreja Pušnik 

- 5. a - Karmen Štusej 

- 5. b – Barbara Jevšnik 

- 5. c – Elica Vasle 

 

Na aktivu smo se v tem šolskem letu srečevale enkrat tedensko. Na začetku šolskega leta smo 
se srečevale na centralni šoli ob ponedeljkih zjutraj. Po zaprtju šol smo se tedensko dobivale 
preko ZOOM-a ob četrtkih zjutraj. Ta način sestankovanja smo prenesle tudi ob ponovni vrnitvi 
v šolo. Veš čas smo stremele k poenotenem delu, preverjanju in ocenjevanju. Imele smo tudi 
poenoten šolski urnik skozi celotno šolsko delo. Pripravljanje gradiv za posamezen predmet 
smo si znotraj aktiva razdelile. Delo znotraj aktiva je potekalo usklajeno in brez posebnosti.  

V tem šolskem letu smo poleg obveznega učnega dela izvedle še vse dneve dejavnosti. Ker nam 
je šola v naravi odpadla, smo dneve dejavnosti prilagodile glede na ukrepe in priporočila NIJZ 
(glej priloga spodaj). Posebnosti ni bilo. 

Učiteljice smo bile aktivne tudi med šolanjem na daljavo. Pripravile smo čestitke in bralna 
kazala za sprejem prvošolcev v kulturno društvo, v okviru RK smo učence spodbudile k pisanju 
in risanju za starejše občane v domovih za ostarele. V času šolanja v šoli smo sodelovale v 
projektu pišem, rišem za prijatelja. Učiteljica Elica Vasle pa je pripravila kulturni program ob 
sprejemu drugošolcev v RK. Učiteljica Barbara Jevšnik sodeluje v razvojni skupni Ustvarjanje 
učnih okolij 21. stoletja. 

V letošnjem šolskem letu smo izvedle naslednja tekmovanja: Logika, Vegovo matematično 
tekmovanje in Cankarjevo tekmovanje.  

Petošolci so sodelovali v naslednjih bralnih značkah: slovenski, eko, angleški in nemški. Kljub 
temu da se je čas poročanja podaljšal, petošolke ugotavljamo, da je bilo manj usvojenih bralnih 
značk v primerjavi s prejšnjim letom. 

S starši smo zelo dobro sodelovale. Izvedle smo vse planirane roditeljske sestanke. V času 
karantene smo bile v dnevnem stiku z vsemi starši preko različnih elektronskih aplikacij. 
Govorilne ure smo izvajale preko ZOOM-a. 

Petošolke smo se izobraževale na naslednjih področjih: predstavitev novitet v učbeniških 
skladov, povezovale smo se po vertikali in horizontali pri matematiki in slovenščini.  

Uspešno smo nudile svetovalne storitve, dopolnilni in dodatni pouk ter individualno pomoč. 
Rezultat se zrcali v 100 % učnem uspehu petošolcev. Učence smo navajale na samostojnost, 
organiziranost in fleksibilnost.  
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Vodja aktiva: 

Barbara Jevšnik 

 

KULTURNI DNEVI 

 

1. Praznikov se veselimo 24. 12. 2020 

2. Kultura nas bogati 5. 2. 2021 

3. Ustvarjalni mozaik, prireditev ob dnevu 
državnosti 

24. 6. 2021 

 

ŠPORTNI DAN 

1. Dan mobilnosti 16. 9. 2020 

2. Športne igre z žogo 27. 11. 2020 

3. Zimski športni dan 11. 1. 2021 

4. Tek, hoja za življenje 21. 6. 2021 

5. Festival športa 23. 6. 2021 

 

TEHNIŠKI DAN 

 

1. Dan zdravja, Dan Zemlje 23. 4. 2021 

2. Sprejemanje drugačnosti, strpnosti 18. 5. 2021 

3. Gugaj se, izdelava preprostih naprav 1. 6. 2021 

4. Zbor starih iger 22. 6. 2021 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

1. Jama Pekel 14. 6. 2021 (5. a in 5.b) in 
15. 6. 2021 (POŠ Gotovlje, 
Ponikva in 5. c 

2. Rimska nekropola – STARI VEK 16. 6. 2021 (5. a. in 5.b) in 
17. 2. 2021 (POŠ Gotovlje, 
POŠ Ponikva in 5.c) 

3. Slovenski tradicionalni zajtrk 11. 6. 2021 
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POROČILO O DELU AKTIVA 6. razreda (šol. leto 2020/2021) 

 

Aktiv 6. razredov so v šolskem letu 2020/2021 sestavljali: 

Martin Marič, razrednik 6.a         
Monika Kovačič, razredničarka 6.b 
Ana Antloga, razredničarka 6.c 
Alex Wirth, razrednik 6.d 

Na začetku šolskega leta smo izdelali letni plan dela, ki smo ga skoraj v celoti realizirali. Del 
šolskega leta, od konca meseca oktobra 2020 do februarja 2021 je učni proces potekal na 
daljavo. Učenci so se znašli v različnih situacijah učenja, razredniki pa smo jim skupaj kot šola 
pri tem pomagali, tako čustveno kot materialno. Skozi leto smo spremljali tekočo problematiko, 
pomagali pri organizaciji športnih, naravoslovnih in kulturnih dni ter izvedli roditeljske sestanke 
in usklajeno vodili razredništvo v 6. razredih. 

Šola v naravi v mesecu januarju ni bila izpeljana, zaradi situacije s COVID-19 in takratnimi 
ukrepi, ki so veljali. Vse dneve dejavnosti , ki bi se morale izvesti v tednu šole v naravi, smo 
izvedli in realizirali v drugačni obliki. Tako so bili vsi dnevi dejavnosti v celoti realizirani. V okviru 
pouka in dni dejavnosti smo delali na razvijanju samostojnosti in odgovornosti, prav tako pa 
smo spodbujali k sodelovanju, strpnosti in solidarnosti. Vseskozi smo učence opozarjali na 
pravilno telesno držo, ustrezno osebno higieno ter pomembnost zdrave prehrane in gibanja na 
prostem. 

V začetku šolskega leta in na koncu je bila izvedena anketa o prehranjevanju šestošolcev v 6.a 
razredu. Učenci so v mesecu oktobru bili na rednem zdravniškem sistematičnem pregledu. 
V sklopu projekta evropska vas smo z učenci oblikovali kotičke na temo Italija. 

Imeli smo 2 roditeljska sestanka. Na prvem, uvodnem sestanku, smo razredniki staršem 

predstavili naravo dela v 6. razredu. Na drugem sestanku, smo staršem predstavili organizacijo 

dela, glede izvedbe dni dejavnosti, zaradi odpadlega termina v šoli v naravi. Pregledali smo tudi 

tematiko šolanja na daljavo. Starše smo sproti seznanjali tudi s tekočo problematiko – pojav 

neopravičenih izostankov, vzgojno delovanje z vzgojno težje vodljivimi učenci, ali morebitno 

ne-odzivanje na video urah. Udeležba staršev na roditeljskih sestankih je bila dobra, so se pa 

starši redno udeleževali tudi govorilnih ur. Tako roditeljske sestanke kot govorilne ure, smo 

opravljali preko videokonferenčnega sistema ZOOM. 

Več ur oddelčnih skupnosti smo posvetili različnim razgovorom o odnosu do učenja, sošolcev in 

vseh ljudi, organizacija učenja, ki je pri marsikomu bila šibka točka in se je pri šolanju na 

daljavo, to le še bolj okrepilo. 

Na osnovi evalvacije učnega dela v razrednih skupnostih smo opazili nekoliko slabše učne 
dosežke in, da je učni uspeh pri več učencih upadel. Razlogi so lahko:  prehod iz razredne na 
predmetno stopnjo, slabo utrjena predhodna snov, šolanje na daljavo, slabo spremljanje 
učiteljeve razlage ter pomanjkljivo opravljanje šolskega in domačega dela. Do konca šolskega 
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leta je, kar nekaj učencev dvignilo učni uspeh, a to ni vsem uspelo. Veliko šestošolcev je osvojili 
slovensko in angleško bralno značko. Učenci so učno sposobni in bi z malo samodiscipline lahko 
dosegali odlične rezultate. Potrebno je privzgajanje samodiscipline, vzpostavljanje dobrih 
medosebnih odnosov in doslednost pri postavljanju zahtev in pravil.  

 

 

Vodja aktiva: Ana Antloga 
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POROČILO O DELU AKTIVA 7. razreda (šol. leto 2020/2021) 

 

Aktiv 7. razredov so v šolskem letu 2020/2021 sestavljali: 

Jasmina Vršnik (TJA, razredničarka)         

Urška Jaušovec Kolar (SLJ, razredničarka ) 

Ljudmila Kresovič (MAT, razredničarka) 

Anja Špiljar (NAR, TIT, razredničarka) 

Saša Griguljak (TJA sorazredničarka) 

Iztok Gorišek (RAČ, sorazrednik) 

Tanja Ropas (TJA sorazredničarka) 

Miran Jelen (ŠPO, sorazrednik)  

 

Na začetku šolskega leta smo izdelali letni plan dela, ki smo ga morali zaradi situacije s covid-19 
malo prilagoditi, vendar smo ga skoraj v celoti tudi realizirali.  

Spremljali smo tekočo problematiko, pomagali pri organizaciji športnih, naravoslovnih in 
kulturnih dni, pomagali pri uvajanju z IKT opremo ter izvedli roditeljske sestanke in usklajeno 
vodili razredništvo v 7. razredih. 

Šole v naravi zaradi izrednih razmer nismo izvedli, smo pa v sodelovanju z centrom šolskih in 
obšolskih dejavnosti Škorpijon  na daljavo izvedli vse dneve dejavnosti, ki so bili planirani za ta 
teden. 

V okviru pouka, pouka na daljavo in dni dejavnosti smo delali na razvijanju samostojnosti in 
odgovornosti, zaradi situacije spoznavali podrobno delovanje IKT-ja, prav tako pa smo 
spodbujali k sodelovanju, strpnosti in solidarnosti. Spodbujali in motivirali smo jih za delo na 
daljavo in jim nudili pomoč pri težavah z IKT opremo. Vseskozi smo jih opozarjali na pravilno 
telesno držo, ustrezno osebno higieno ter pomembnost zdrave prehrane in gibanja na 
prostem. 
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VSEBINA DELA: 

 

SEPTEMBER:  
❖ 1. roditeljski sestanek »Uvodni roditeljski sestanek« 
❖ Športni dan »Pohod« 

 

 
OKTOBER 

❖ Tehniški dan »Hiša eksperimentov, Narodna galerija Ljubljana, ogled Ljubljane« 
 

 

NOVEMBER 
❖ 2. tematski roditeljski sestanek »TRI SEKUNDE ZASVOJENOST: TO SE MENI NE MORE 

ZGODITI« 
 

 

 
DECEMBER 

❖ Tehniški dan »Izdelovanje izdelkov iz papirja in umetnih mas« 
❖ Kulturni dan »Radijska oddaja, kviz, pogovor« 
❖ Naravoslovni dan »Peka peciva in izdelava izdelkov iz slanega testa« 

❖ 3. roditeljski sestanek »Delo na daljavo in šola v naravi« 

JANUAR 
❖ Naravoslovni dan »Od daleč, od blizu« 
❖ Športni dan »Poligon« 
❖ Tehniški dan »Izdelava twisterjev v povezavi z električno energijo« 

 
 

 
FEBRUAR 

❖ Celostni kulturni dan » Kultura nas bogati« 
❖ Športni dan »Zimski športni dan« 
 

 

APRIL  
❖ Tehnični dan »EKO zdrava šola« 

 
 

MAJ 
❖ / 
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JUNIJ 
❖ Športni dan »Kros« 
❖ Kulturni dan »Proslava ob državnem prazniku in podelitev spričeval« 
❖ Naravoslovni dan »Celjski grad in mesto Celje« 

 

 
V tem šolskem letu pa se zaradi dane situacije ni izvedel samo dan dejavnosti športni dan na 
temo Festival športa. 
Prav tako smo izvajali vse ostale dejavnosti v skladu z letnim delovnim načrtom šole, ki pa smo 
jih morali delno prilagoditi glede na covid situacijo. 
 
Šolsko leto je uspešno zaključilo 91 učencev, od tega so 3 končali z osnovnošolsko obvezo in so 
se vpisali v srednjo šolo, žal pa 5 učencev ni bilo uspešnih, zato ostajajo v sedmem razredu. 
 

Vodja aktiva: Anja Špiljar  
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POROČILO O DELU AKTIVA 8. razreda (šol. leto 2020/2021) 
 

Aktiv 8. razredov smo v šolskem letu 2020/2021 sestavljale: 8. a Simona Rotovnik Stergar 
(sorazredničarka Maja Potočnik), 8. b Nina Janežič ( sorazredničarka Apolonija Kuder Opara) in  
8. c Neli Šuler (sorazredničarka Andreja Borišek). 

Po letnem planu smo realizirali: 

- 3 roditeljske sestanke  

1. Uvodni roditeljski sestanek - predstavitev narave dela v 8. razredu, 2. Tematski roditeljski 
sestanek na temo »Tri sekunde – zasvojenost; to semeni ne more zgoditi/ na daljavo in 3. 
Roditeljski sestanek v mesecu decembru, namenjen splošnim informacijam, aktualni 
problematiki, svetovanju staršem ter predstavitvi razreda glede dela in opravljanja nalog v času 
šolanja na daljavo); staršem smo bile na voljo tudi preko videokonferenc v času šolanja na 
daljavo.  

Govorilne ure so se izvajale na daljavo v okolju zoom ali pa preko telefonskih klicev. 

- 4 športne dneve  

1. Planinski pohod, 2. Kros, 3. Zimske športne radosti, 4. Športne aktivnosti v povezavi z 
umetnostjo/Novo Celje);  

5. športnega dne »Festival športa« zaradi epidemije covid nismo izvedli. 

- 4 tehniške dneve  

1. Izdelava izdelkov (v učilnici TIT), 2. Zakonitosti fotografije (na daljavo), 3. Eko – zdrava šola 
(na daljavo) 4. Spoznavanje poklicev (v šoli) 

- 2 naravoslovna dneva  

1. Tehnopark – človeško telo, zdravje in gibanje, 2. Čutila – izdelava modela;  

3. ND Zdravstvena sistematika zaradi izrednih razmer ni bila izvedena kot naravoslovni dan, je 
pa bila izvedena v vseh oddelkih glede na trenutne razmere 

- 3 celostne kulturne dneve  

1. Praznikov se veselimo (na daljavo), 2. Kultura nas bogati (na daljavo), 3. Ustvarjalni mozaik (v 
šoli). 

Med urami oddelčnih skupnosti, ki so potekale pretežno v tem šolskem letu na daljavo,  smo 
posvetili posebno pozornost organizaciji dela, učnim strategijam,  načinom ravnanja ob 
različnih vrstah stisk, oddelčni in medgeneracijski učni pomoči. 

V srednjo šolo sta se z zaključeno osnovnošolsko obveznostjo vpisala 2 učenca: Ledijon Pulaj, 8. 
a in Aljoša Zidar, 8. c. Oba imata pozitivno opravljen 7. razred. 

8. razred ponavljata 2 učenki 8. a: Diana Kryeziu in Anđela Maslić. 

 

Vodja aktiva: Neli Šuler 
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POROČILO O DELU AKTIVA 9. razreda (šol. leto 2020/2021) 

 

Aktiv 9. razredov smo v šolskem letu 2020/2021 sestavljali: Jožica Roršek (9.a, sorazredničarka 
Alenka Žnidar), Urška Cehner (9.b, sorazredničarka Saša Bratina) in Tina Seibert (9.c, 
sorazrednik Mitja Turnšek). 

Po letnem planu smo realizirali: 

- 3 roditeljske sestanke: 1. Uvodni roditeljski sestanek, 2. Karierna orientacija in 3. Predavanje 
o zasvojenosti; 

 

- 2 športna dneva: 1. Planinski pohod, 2. Kros (ostali niso bili realizirani zaradi ukrepov in 
razmer povezanih z virusom Covid-19); 

 

- 3 tehniški dnevi: 1. Muzej novejše zgodovine Celje; 2. Eko šola; 3. Ustvarjanje in priprave na 
valeto (tehniški dan Poklici na ŠC Celje ni bil realiziran zaradi ukrepov in razmer povezanih z 
virusom Covid-19); 

 

- 2 naravoslovna dneva 1. Ribnik Vrbje, 2. Strokovna ekskurzija Ljubljana-Bled; (naravoslovni 
dan Astronomija ni bil realiziran  zaradi ukrepov in razmer povezanih z virusom Covid-19); 

 

- 3 celostne kulturne dneve: 1. Praznikov se veselimo, 2. Ustvarjalni mozaik, 3. Obeležitev 
Dneva državnosti in slavnostna podelitev spričeval. 

Med urami oddelčnih skupnosti smo posvetili posebno pozornost različnim pogovorom in 
delavnicam o medsebojnih odnosih, učnim strategijam, varnim točkam, načinom ravnanja ob 
različnih vrstah stisk, oddelčni in medgeneracijski učni pomoči. Veliko smo se pogovarjali o 
poklicni orientaciji in spoznavali šolski izobraževalni sistem ter raziskovali srednje šole. 
Učencem smo pri odločanju za srednje šole pomagali z informiranjem in posredovanjem vseh 
pomembnih informacij glede poklicnega usmerjanja, informativnih dni ter opisovanju poklicev. 
V času epidemije virusa Covid-19 smo se pogovarjali in spodbujali vzdrževanje higiene, pravila 
kašljanja in kihanja ter kako najbolje poskrbimo za svoje zdravje. Spregovorili smo o pomenu 
samotestiranja in skrbi za kolektivno dobro. Skupaj smo pripravili valeto s plesnim delom, 
programom za slavnostno podelitev spričeval, tematsko smo pripravili vabila in darila za 
učitelje ter spominsko mapo. Še zadnjič smo se družili na zaključni ekskurziji v Ljubljani in na 
Bledu. 

 

 

 

Vodja aktiva: Urška Cehner 
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POROČILO O DELU AKTIVA TIT (šol. leto 2020/2021) 

 

V šolskem letu 2020/2021: 

•  So tehniko poučevali Damjana Šlander, Alex Wirth, Anja Puhmeister Jug in Anja Špiljar. 

•  Realizirani so bili skoraj vsi tehnični dnevi – nekatere smo prilagodili situaciji, razen 

enega, ki ga nismo mogli izvesti zaradi pouka na daljavo ali ukrepov (9. razred – 

Spoznavanje tehničnih poklicev ŠC Velenje).  

Na  šoli ali na daljavo smo izvedli naslednje tehniške dneve: 

➢ za vse razrede » Eko in zdrava šola«,  

➢ za 6. in 7. razrede dneve, ki bi bili drugače izvedeni v šoli v naravi (nekaj v 

povezavi z centri šolskih in obšolskih dejavnosti), 

➢ za 8. razrede spoznavanje tehniških poklicev ŠC Celja, zakonitosti fotografije 

in izdelavo izdelkov, 

➢ za 9. razrede pa izdelava scene ter priložnostnih daril in muzej novejše 

zgodovine Celje.                                                 

  Izven šole sta se še izvedla dva tehniška dneva in sicer:                       

➢ za 6. razrede, ki so poglabljali znanje iz jam v Jami Pekel,    

➢ za 7.razrede, ki so raziskovali Hišo eksperimentov, Ljubljano in Narodno 

galerijo. 

• V okviru ločenega zbiranja odpadkov je v tehnični učilnici  potekalo zbiranje BATERIJ in  

KARTUŠ v mesecu septembru, oktobru, maju in juniju. 

•  Izvajala se je ena skupina obveznega izbirnega predmeta OBDELAVA GRADIV – 

KOVINE. 

•  Izvajali sta se dve skupini neobveznega izbirnega predmeta TEHNIKA (za 4., 5. in 6. 

razred), ena na centralni šoli in ena na podružnici Gotovlje. 

•  Izvajal se je tehnični krožek, kjer smo poglabljali in nadgrajevali znanje z izdelavo novih 

izdelkov in konstruirali modele s pomočjo Fischer tehnik kompletov. Krožek se je 

izvajal glede na okoliščine šolskega leta na daljavo in v šoli. Krožek je vodila mentorica 

Anja Špiljar. 
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•  Tekmovanje »KAJ VEŠ O PROMETU«  ni bilo izvedeno zaradi epidemije.  

• Tekmovanje v Konstruktorstvu in tehnologijah pa je bilo izvedeno  v mesecu maju in 

juniju. Na regijskem tekmovanju smo usvojili 6 bronastih priznanj, na državnem pa 3 

srebrna priznanja. 

 

         Učitelj/ica: Anja Špiljar          
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POROČILO O DELU AKTIVA LUM-TIT-GUM-RAČ (šol. leto 2020/2021) 

 

Člani: 

Tina Strahovnik (Jošovc), Iztok Gorišek, Anja Špiljar, Damjana Šlander (med letom Anja 
Puhmaister Jug), Alex Wirth in Neli Šuler smo se med šolskim letom 2020/2021 srečevali pri 
naslednjih projektih: 

 

 

• Priprava 20. BIENALA OTROŠKE GRAFIKE (razpis, urejanje prispelih grafik) 

• izvedeni so bili vsi TEHNIŠKI DNEVI  

• okrnjeno je potekala AKCIJA LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV (kartuše in baterije)  

• pripravljali smo GRADIVO ZA ŠOLSKE TISKOVINE (tokrat samo šolsko publikacijo in 
mapo 9. r.) 

• sodelovali na LIKOVNIH NATEČAJIH in TEKMOVANJU v znanju tehnike 

• sodelovali pri oblikovanju filmov ob šolskih proslavah, kulturnih dnevih (likovni 
izdelki, glasbeni posnetki, montaža, obdelava) 

• v juniju smo pomagali pri izvedbi VALETE (mapa, scena) 

• delovali so 4 PEVSKI ZBORI pod mentorstvom Tine Strahovnik (sedaj Jošovc) 
 
*Obširnejša poročila za TIT, GUM in RAČ so bila poslana posebej s strani učiteljev.  
 
 

Vodja aktiva: Neli Šuler 
 

 

POROČILO O DELU LIKOVNE UMETNOSTI (šol. leto 2020/2021) 

 

• Poleg rednega pouka LIKOVNA UMETNOST so bile oblikovane skupine izbirnega 

predmeta LIKOVNO SNOVANJE I, LIKOVNO SNOVANJE II in LIKOVNO SNOVANJE III ter 

NUM za 4. in 5. razred ter za 6. razred.  

• 1 ura na teden je bila namenjena delu z nadarjenimi na likovnem področju. 

• 20. BIENALE OTROŠKE GRAFIKE V Žalcu, 2021 

Letošnja razpisana tema 20. bienala otroške grafike je bila “Odtisi drugačnega časa”. Rok za 
pošiljanje grafičnih listov pa tokrat podaljšan do zadnjega junija. Sodelujočih šol je do zadnjega 
roka okrog 60. 
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Komisija se bo sestala v mesecu septembru. Častni predsednik bo Janko Orač, diplomirani slikar 
in univerzitetni specialist grafik. Odprtje razstave bo predvidoma 8. oktobra 2021 

• USTVARJANJE NA TEMO Evropske vasi (Italija) in ureditev kotička/razstave na hodniku 

šole 

• IZDELAVA SCEN ZA ŠOLSKE PRIREDITVE (tokrat samo za valeto)  

• Sodelovanje z likovnimi izdelki pri šolskih filmih/kulturnih dnevih, proslava 

• SODELOVANJE NA LIKOVNIH NATEČAJIH: 

1. državno:  

• LIKOVNI NATEČAJ SREDNJE ŠOLE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI Celje, na temo »MODNE 

SKICE« (2 učenki NAGRAJENKI/finalistki med 10, 2 učenki priznanje za sodelovanje)            

• LIKOVNI NATEČAJ GCC na temo »SECESIJSKA LEPOTICA« (2 učenki NAGRAJENKI/finalistki 

med 5)           

2. regijsko:  

• SAVINOV SALON Žalec- sodelujočih krog 40 učencev 

 

• PRIPRAVA TEHNIŠKIH DNI: 
 
-scena in darila za valeto - 9. r.  
-Narodna galerija in Hiša eksperimentov v Ljubljani, 7. r. 
 

• IZOBRAŽEVANJE (vse na daljavo): 
 
Srečanje s predavanjem in delavnica (GCC, predavateljica Bea Tomšič Amon) 
Predstavitev novih učbenikov za LUM, 4. – 8. razred  
Skupna izobraževanja za kolektiv 
Študijske skupine in aktivi – LUM 
 

• Mentorstvo študentki 2. letnika likovne pedagogike (nastop na daljavo) 

• Priprava učenk na sprejemni izpit/umetniška gimnazija 
 
 

                                                                      

    Neli Šuler, likovna pedagoginja 
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POROČILO O DELU AKTIVA GEO - ZGO - DKE (šolsko leto 2020/2021) 

 
ČLANI STROKOVNEGA AKTIVA:  
Tina Seibert – GEOGRAFIJA 
Martin Marič – ZGODOVINA 
Andreja Borišek – DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 
(Andreja Borišek poučuje tudi izbirni predmet nemščino in je aktivno vpeta v delo aktiva 
učiteljic tujih jezikov – strokovni aktiv TJA - TJN) 
 
Pedagoško delo znotraj aktiva učiteljev geografije, zgodovine ter domovinske in državljanske 
kulture in etike je v začetku šolskega leta 2020/2021 potekalo nemoteno, po planiranem 
letnem delovnem načrtu. Poučevanje je bilo prilagojeno načinu izobraževanja v modelu B 
(zaradi upoštevanja navodil NIJZ in ukrepov proti širjenju virusa Covid 19 – v času epidemije 
korona virusne bolezni). Učno obvezo, delo po predpisanih učnih načrtih, izvajanje pouka, 
ocenjevanje znanja po vnaprej določenih kriterijih in uresničevanje zastavljenih prednostnih 
nalog smo v tem času realizirali tekoče, po planu.  

Od 19. 10. 2021 do 12. 2. 2021, v času zaprtja osnovnih šol, smo izvajali izobraževanje na 
daljavo. Z učenci smo komunicirali preko spletnih učilnic Xooltime (znotraj eAsistenta) in redno 
(po vnaprej določenem urniku) izvajali pouk znotraj videokonferenc (Zoom). Učencem in 
izrednim razmeram smo prilagajali didaktične načine in metode dela, naloge in obravnavo učne 
snovi. Nudili smo jim tudi celostno podporo, jih motivirali, individualno spodbujali ter jim 
pomagali v težkih časih izolacije. V času učenja na daljavo nismo ocenjevali znanja, predvsem 
zaradi prilagojenega pravilnika o ocenjevanju znanja (ena sama ocenjevalna konferenca in 
zmanjšano število ocen) in priporočil pristojnega ministrstva. Po vrnitvi v šolske klopi smo 
znotraj celotnih razrednih aktivov skrbno načrtovali ocenjevanje znanja in do konca šolskega 
leta pridobili ocene, tako smo realizirali učno obvezo in ocenjevanje znanja.  V mesecu maju so 
učenci devetih razredov pisali nacionalno preverjanje znanja iz zgodovine. Kljub izrednim 
razmeram in izobraževanju na daljavo so naši učenci dosegli rezultate nad državnim 
povprečjem.  

V tem šolskem letu smo izpeljali šolski tekmovanji iz znanja zgodovine in geografije. Iz znanja 
zgodovine je na šolskem tekmovanju dne 22. 3. 2021 tekmovalo 28 učencev osmih in devetih 
razredov na temo Od železne dobe do prihoda Rimljanov na slovenska tla. Devet učencev je 
prejelo bronasto priznanje. 

Iz znanja geografije je na šolskem tekmovanju 18. 3. 2021 tekmovalo 37 učencev naše šole od 
šestega do devetega razreda na temo Prehrana v geografski perspektivi. 16 učencev je doseglo 
bronasto priznanje. Dve učenki sta se uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo 24. 4. 2021. 
Na državnem tekmovanju se je v skupini šestošolcev in sedmošolcev pomerilo le najboljših 39 
učencev iz cele Slovenije. Potekalo je na daljavo, preko spletne povezave - znotraj 
videokonference, tekmovalci pa so reševali spletne pole. Eva Dušak Kaučič, učenka 7.a razreda 
je zasedla 9. mesto, Brina Kladnik iz 7.b pa 12. mesto. Obe sta za izjemne dosežke prejeli zlati 
priznanji iz znanja geografije. 
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Poleg rednih ur pouka, nacionalnega preverjanja znanja in priprav na tekmovanje ter izpeljave 
le teh smo bili člani strokovnega aktiva vpeti v vse šolske projekte, soustvarjali smo šolske 
prireditve ter kot razredniki ali sorazredniki (Martin Marič – razrednik 6.a, Tina Seibert – 
razredničarka 9.c, Andreja Borišek – sorazredničarka 8.c) izpeljali roditeljske sestanke, izvedene 
dneve dejavnosti, strokovne ekskurzije in valeto.  

Udeležili smo se vseh izobraževanj namenjenih strokovnim delavcem (Pridobivanje 
raznovrstnih dokazov o učenju in znanju pri pouku na daljavo; Zasvojenost: to se meni ne more 
zgoditi; Komunikacija), študijskih skupin učiteljev geografije, zgodovine, domovinske in 
državljanske kulture in etike, predstavitev posodobitev učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih 
uporabljamo pri pouku ter mnogih drugih izobraževanj. Tina Seibert se je udeležila 
Usposabljanja za šolskega mediatorja, opravila obnovitveni tečaj za Prvo pomoč na delovnem 
mestu, Martin Marič pa je del razvojnega tima – Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. 

Znotraj aktiva smo učitelji za zgodovino, geografijo ter domovinsko in državljansko kulturo in 
etiko redno sodelovali, skupaj planirali, si pomagali, izmenjavali izkušnje in dosledno 
uresničevali zastavljene cilje. 

 

Vodja aktiva: Tina Seibert 

 

 

 

 

IZOBRAŽEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV  

Skupna izobraževanja: študijske skupine; Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju in znanju 
pri pouku na daljavo; Komunikacija v novi realnosti; Zasvojenost: to se meni ne more zgoditi 
(Sanja Rozman in Bojan Kodelja) ; Komunikacija (mag. Jani Prgič)  
 
Tina Seibert (učiteljica geografije) 
- Usposabljanje za šolskega mediatorja (mag. Jani Prgič) 
- Usposabljanje za prvo pomoč (Prva pomoč na delovnem mestu) 
- Predstavitev Rokusovih gradiv za geografijo 
 
Martin Marič (učitelj zgodovine) 
- Izobraževanje: Možnosti in izzivi pouka zgodovine na daljavo (ZRSS)  
- Razvojna naloga: Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje 
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POROČILO O DELU AKTIVA MATEMATIKA - FIZIKA  ( šol. leto 2020/ 2021) 
 

Aktiv matematikov in fizikov so v šolskem letu 2020/2021 sestavljali Brigita Krulec, Jožica 
Roršek, Milica Kresović, Alex Wirth in Simona Rotovnik Stergar. 

Poučevali so matematiko od 6. do 9. razreda. V 8. in 9. razredu so poučevale po oddelhih, vsako 
tretjo šolsko uro pa v manjših učnih skupinah; v 6. in 7. razredu pa po oddelkih.  
V 8. in 9. razredu so poučevali fiziko po oddelkih. 
Jožica Roršek, Milica Kresović, Alex Wirth in Simona Rotovnik Stergar so opravljali tudi vlogo 
razrednika. 
Poleg rednega pouka so izvajali pri matematiki še dopolnilni in dodatni pouk v 6., 7. in 8. 
razredu, ter  dopolnilni pouk v 9. razredu, ter dopolnilni in dodatni pouk pri fiziki v 8. in 9. 
razredu.  

Izvajali pa so tudi dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami. Za 
racionalizacijo ali popestritev pouka so pri fiziki in matematiki uporabljali e-učbenike – tudi 
zaradi dela na daljavo, pri matematiki pa sta dve učiteljici uporabljali interaktivno tablo. 

Večjo pozornost so posvečali  medsebojnemu timskemu sodelovanju. Pri učencih so razvijali 
znanja za življenje in funkcionalno pismenost, navajali na samostojnost in doslednost.  Člani 
aktiva so se sestajali  enkrat tedensko  (v času dela na daljavo, celo dvakrat tedensko) in se 
sprotno dogovarjali  za vsebino in organizacijo  pouka, usklajevali učno snov, se medpredmetno 
povezovali, sestavljali preverjanja znanj in preverjanja znanj z ocenjevanjem, organizirali in 
izvedli tekmovanja. 

Šolska tekmovanja - V šolskem letu 2020/2021 so organizirali šolska tekmovanja  iz logike, 
fizike, astronomije in tekmovanje iz matematike, kjer so učenci osvojili na šolskih tekmovanjih 
veliko branastih priznanj. Na državni ravni so učenci pod mentorstvom učiteljev aktiva 
matematike in fizike osvojili: na tekmovanju iz znanja  logike 2 srebrni priznanji, na tekmovanju 
iz matematike 2 srebrni priznanji ter na tekmovanju iz fizike 1 srebrno priznanje. 

Nadarjeni - Delo z nadarjenimi učenci od 6. do 9. razreda sta opravljali Brigita Krulec in Milica 
Kresović.  

NPZ – Naloge s prejšnjih let so učiteljice vključevale v redni pouk, izvedle so več ur priprav, tudi 
v okviru ur dopolnilnega pouka.  
Člani omenjenih  aktivov so se udeleževali tudi vseh sprotnih izobraževanj na šoli, sodelovali na 
dnevih dejavnosti ter v šoli v naravi. 

Želijo si ohraniti radovednost otrok in trajen interes za znanje, izboljšati motivacijo za učenje 
matematike in fizike. Ocena naj čim bolj odraža znanje, razvijanje in krepitev vrhunskega 
znanja, premišljena uporaba IKT tehnologije, odprta pot novim spoznanjem. 

 

Vodja aktiva : Simona Rotovnik Stergar 



67 

 

POROČILO O DELU AKTIVA BIO – KEM – NAR - GOS ( šol. leto 2020/ 2021 ) 

 

Članice aktiva: 

Ana Antloga, Darja Balant, Anja Špiljar, Alenka Žnidar, Nina Dolar. 

  

Aktiv se je  tem šolskem letu sestajal enkrat tedensko in sicer ob ponedeljkih v A in B urniku 3. 

šolska ura in ob četrtkih v B urniku 3. šolska ura. Medsebojno dogovarjanje, načrtovanje in 

usklajevanje dela je potekalo vsakodnevno. V času epidemije (COVID-19) je delo potekalo na 

daljavo preko spletnih aplikacij, kjer smo opravljali aktiv preko videokonferenčnega sistema 

ZOOM in sicer enkrat ali dvakrat tedensko odvisno od aktualnih informacij. 

Pouk je v letošnjem šolskem letu opravljen in realiziran po predpisanem predmetniku in po 

učnih načrtih.  

 

Izbirni predmeti 

• Raziskovanje organizmov v domači okolici, ena skupina, Darja Balant, 

• Sodobna priprava hrane, dve skupini, Alenka Žnidar, 

• Poskusi v kemiji, ena skupina, Ana Antloga. 

 

Realizirani naravoslovni dnevi  

Zaradi situacije povezane s COVID-19 se del naravoslovnih dni ni realiziral v sklopu CŠOD, 

temveč so se vsebine prilagodile in izvedle v šolskem okolišu in s tem dosegli 100% realizacijo 

vseh naravoslovnih dni v razredih od 6. do 9. razreda. 

   

Interesne dejavnosti 

• Znanje o sladkorni bolezni,  Darja Balant.  

Delo z nadarjenimi učenci 

• V delavnicah je bilo vključenih 10 učencev od 5. do 7. razreda. Delavnice so se izvajale 

prilagojeno glede na situacijo povezano s COVID-19. 

Dosežki na tekmovanjih 

• šolsko in državno iz kemije za Preglovo priznanje, Ana Antloga; 

tekmovalo je 15 učencev 8. in 9. razreda, dosežena 2 bronasta Preglova priznanja 

  

• šolsko in državno iz znanja o sladkorni bolezni, Darja Balant; 

tekmovalo je 15 učencev, doseženih ni bilo priznanj. 

 

• šolsko in državno iz znanja biologije – Glive, Alenka Žnidar; 

 tekmovalo je 27 učencev, doseženih 8 bronastih, 2 srebrni in 1 zlato Proteusovo 

priznanje. 
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Izobraževanje 

Udeležba na šolskih in izven šolskih izobraževanjih: 

 

- TIM Zdrava šola, izobraževanje za vodje timov 2020/2021, trikratna udeležba 

(videokonference ZOOM), Alenka Žnidar; 

- Izobraževanje o Glivah, za tekmovanje iz znanja biologije, avgust 2020, Alenka Žnidar; 

- Študijska skupina za biologijo-kemijo-naravoslovje, avgust 2020, videokonference ZOOM, 

Darja Balant, Alenka Žnidar, Anja Špiljar in Ana Antloga; 

- Izobraževanje za pripravo na tekmovanje o sladkorni bolezni, september 2020, 

videkonferenca, Ljubljana, Darja Balant;  

- Konferenca EKO – koordinatorjev, september 2020, Laško, Ana Antloga; 

- Izobraževanje in usposabljanje za šolskega mediatorja (Jani Prgić), september 2020-april 2021, 

Žalec, Anja Špiljar, Ana Antloga; 

- Simpozij civilna družba in šolski sistem, 11. strokovni simpozij Celje, oktober 2020, Anja 

Špiljar; 

- Mreža učečih se šol in vrtcev 2020/2021, šola za ravnatelje, Anja Špiljar. 

 

Praktično pedagoško usposabljanje 

- maj 2021, predmet kemija (Nel Lončar, pedagoška fakulteta v Ljubljani), mentorica Ana 

Antloga. 

- maj 2021, predmet biologija (Nel Lončar, pedagoška fakulteta v Ljubljani), mentorica Anja 

Špiljar. 

- april 2021, predmet kemija (Eva Pinter, pedagoška fakulteta v Ljubljani), mentorica Ana 

Antloga. 

- april 2021, predmet biologija (Eva Pinter, pedagoška fakulteta v Ljubljani), mentorica 

Alenka Žnidar. 

- april 2021, predmet biologija-gospodinjstvo (Urša Semprimožnik, pedagoška fakulteta v 

Ljubljani), mentorica Darja Balant. 

Projekti 

• Projekt Ekošola, vodja Ana Antloga, 

• Projekt Erasmus, član Anja Šiljar in Ana Antloga 

• Projekt Zdrava šola, vodja Alenka Žnidar. 

Eko-zdrava šola, dan dejavnosti je bil izpeljan na daljavo v mesecu aprilu 2021. 

 

 

   

Vodja aktiva: Ana Antloga 
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POROČILO O DELU AKTIVA SLJ (šol. leto 2020/2021) 

 

Aktiv slavistov so v šolskem letu 2020/2021 sestavljali Urška Jaušovec Kolar, ki je nadomeščala 

Mojco Komel, Monika Kovačič, Viljem Kotnik in Nina Janežič, ki je bila vodja aktiva. Poučevali so 

slovenščino od 6. do 9. razreda. V 8. in 9. razredu so poučevali po razredih in vsako 3. uro v 

manjših učnih skupinah; v 6. in 7. razredu pa po razredih.  Izbirne predmete so poučevali Viljem 

Kotnik, Monika Kovačič in  Nina Janežič. Vsi, razen Viljema Kotnika, so opravljali tudi vlogo 

razrednika. Poleg rednega pouka so izvajali še dopolnilni in dodatni pouk v 6. razredu, 

dopolnilni in dodatni pouk v 7. razredu ter dodatni pouk v 8. in 9. razredu; izvajali pa so tudi 

dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami in individualno ter skupinsko 

pomoč za učence priseljence. Delo z nadarjenimi učenci  je opravljala Urška Jaušovec Kolar. 

Nina Janežič  je izvajala priprave na Cankarjevo tekmovanje, kjer so učenci osvojili dve srebrni 

in eno zlato priznanje na državnem tekmovanju. V 6. in 7. razredu je priprave na Cankarjevo 

tekmovanje vodil Viljem Kotnik. 4 učenke so usvojile bronasto priznanje. Učitelji so  sodelovali 

tudi na več literarnih natečajih.  Izvedli in popravljali so NPZ. Vsi učitelji slovenščine so bili 

mentorji učencem, ki so brali in poročali prebrane knjige za bralno značko.  Monika Kovačič je v 

sodelovanju s timom pripravila 3 kulturne dneve, ki so vključevali videoproslave, v katerih so 

sodelovali učenci od 1. do 9. razreda. Urška Jaušovec Kolar je v okviru dela z nadarjenimi izdala 

knjižico z naslovom Šola je srce kraja. Udeležili so se tudi vseh sprotnih izobraževanj, študijskih 

skupin in uspešno izpeljali šolanje na daljavo.  Monika Kovačič je sodelovala v skupini učiteljic v 

razvojni nalogi FS II v okviru razvojne naloge Formativno spremljanje v podporo vsakemu 

učencu in razvoju vključujoče šole pod strokovnim vodstvom Zavoda Republike Slovenije za 

šolstvo. Nina Janežič je bila članica tima mrež pod naslovom Komunikacija v novi realnosti.  

V času izrednih razmer zaradi epidemije so vzpostavili delo na daljavo z vsemi učenci, se redno 

sestajali prek videokonferenc, timsko načrtovali in usklajevali delo, pripravljali zaposlitve.  

Po pripravljenih kriterijih in navodilih za ocenjevanje znanja so izvedli prilagojeno ocenjevanje 

znanja in tako pridobili ocene. Pri svojem delu so sodelovali s starši in ostalimi zaposlenimi na 

šoli.  

 

Vodja aktiva: Nina Janežič 
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POROČILO O DELU AKTIVA TJA-NEM (šol. leto 2020/2021) 

 

1. Članice aktiva: Andreja Borišek, Metoda B. Turk, Saša Griguljak, Tanja Ropas, Jasmina Vršnik, 
Cirila Konečnik Kaligaro in Urška Cehner. 

 

2. Dosežki na tekmovanjih 

• Tekmovanje iz angleškega jezika v 8. in 9. razredu – Urška Cehner: 

- v 8. razredu je 1 učenec dosegel bronasto priznanje, 

- v 9. razredu so učenci osvojili 10 bronastih, 2 srebrni in 1 zlato priznanje.  

• Tekmovanje iz nemškega jezika za 9. razred – Andreja Borišek: 

- učenci so osvojili 3 bronasta priznanja. 

 

3. Dosežki pri bralni znački 

• Angleško bralno značko je od 3. do 9. razreda skupaj opravilo 286 učencev – mentorice Saša 
Griguljak, Jasmina Vršnik, Tanja Ropas, Urška Cehner. 

• Učenci so pri nemški bralni znački od 4. do 9. razreda osvojili 36 priznanj. – Andreja Borišek 

 

4. Nadarjeni učenci 

Učenci so poglabljali svoje znanje iz angleščine, obravnavali knjižno predlogo Turtles All the 

Way Down (John Green) in se pripravljali na tekmovanja iz angleščine. Sodelovali so pri 

projektu English Playhouse, kjer so posneli utrinke korona šole, ter pri snemanju angleške 

filmske produkcije z naslovom #beyourself za premiero ob koncu šolskega leta 2020/2021. 

Učenci so v času izobraževanja na daljavo delali z različnimi spletnimi in interaktivnimi orodji 

kot dodano vrednost svojemu znanju. Mentorici Jasmina Vršnik in Urška Cehner 

 

5. Projekti 

• Erasmus+: mednarodni projekt šolskih partnerstev z naslovom Stay healthy. Enjoy life. – 
Jasmina Vršnik 

• English Playhouse: uprizoritev filmskih produkcij z naslovom #beyourself in Corona School – 
Urška Cehner 

• Evropska vas: raziskovanje in ustvarjanje na temo Italije - Saša Griguljak in Tanja Ropas. 

 

Vodja aktiva: Urška Cehner 
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POROČILO O DELU AKTIVA ŠPO (šol. leto 2020/2021) 

 
V tem šolskem letu smo pričeli svoje delo v ustaljenem ritmu.  
V septembru 2020 smo izvedli testiranje za ŠVK za vse učence šole.  
V istem mesecu smo izvedli tudi preverjanje plavanje za 7. razrede (zaradi covida – za prejšnje 
šolsko leto). 
 
ŠPORTNI DNEVI: 
 1. športni dan – Planinski pohodi 
2. športni dan – Mali žalski maraton (zaposlitev na daljavo) 
3. športni dan – Kros 
Po prekinitvi dela v šoli, ko smo prešli na delo na daljavo, smo se redno javljali preko Zooma in 
poizkušali zaposlovati otroke s čim bolj raznoterimi vsebinami. 
Tekmovanja so bila zaradi epidemije prepovedana. 
Udeležili Smo se tudi starta kolesarske dirke po Sloveniji in prireditve »Olimpijska bakla«. 
Ob zaključku šolskega leta smo izvedli tudi preizkus plavanja za 6. razrede. 
 
Zaradi specifične situacije »kovidnega leta« je bilo izvajanje pouka zelo oteženo. Leto je 
zaznamovala tudi prostorska stiska v telovadnici. Naše delo je bilo oteženo tudi zaradi  izredno 
slabega vremen v mesecu maju.  
Šolsko leto smo vsemu navkljub zaključili dobro. 
 
 
Vodja aktiva: Apolonija Kuder Opara 
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ZAKLJUČNO POROČILO AKTIVA ŠSS (šol. leto 2020/2021) 

ČLANICE AKTIVA: 

Maja Potočnik, pedagoginja 

Monika Korbar, socialna delavka 

Saša Bratina, socialna pedagoginja 

 

PODROČJA DELA 

1. Priseljeni učenci 
Za učence priseljence, ki imajo prilagoditve ( prvo leto šolanja v Sloveniji), so bili narejeni 
individualizirani programi in organizirana individualna in skupinska pomoč učencem tujcem. 

V ta namen smo v začetku šolskega leta 2020/2021 uredili novo učilnico za izvajanje ur ISP. 

Vsi učenci tujci , ki so imeli prilagoditve so napredovali v naslednji razred neocenjeni. Vsi učenci 
tujci, ki so v času šolanja na daljavo potrebovali računalnik so ga dobili v trajno last ( MIZŠ ) ali 
na izposojo. 

2. Učenci Romi 

V letošnjem letu smo imeli v septembru 2 učenki Rominji, ki sta se v oktobru prešolali na drugo 
šolo. 
 
3. Subvencionirana prehrana 
V letošnjem šolskem letu ima trenutno subvencionirano malico s strani ministrstva 426 
učencev,  kosilo pa 223 učencev. S strani donatorjev ima subvencionirano kosilo 1 učenec. 
Občina Žalec je plačnik kosil 5 oz. 6  učencem naše šole. 

4. Subvencija šole v naravi 
V  letošnjem šolskem letu zaradi epidemičnih razmer ni bila izvedena niti ena šola v naravi. 

5. Statusi 
Status perspektivnega športnika je imelo v letošnjem letu 30 učencev, status vrhunskega 
športnika imata 2 učenca, status perspektivnega mladega umetnika ima 1 učenec ter status 
vrhunskega mladega umetnika imajo 2 učenki naše šole. 

6. Izbirni predmeti 

Priprava brošure za obvezne izbirne predmete, zbiranje prijavnic za obvezne in neobvezne 
izbirne predmete  ter oblikovanje skupin.  

Za naslednje šolsko leto je predvideno izvajanje 31 skupin obveznih izbirnih predmetov za 
učence 7., 8. in 9. razredov ter izvajanje naslednjih neobveznih  izbirnih predmetov v 4., 5. in 6. 
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razredu: umetnost, šport, tehnika, računalništvo in drugi tuj jezik-nemščina na centralni šoli, 
računalništvo na POŠ Ponikva in tehnika na POŠ Gotovlje. 

7. Nadarjeni učenci 
V mesecu maju je potekalo testiranje evidentiranih nadarjenih učencev (16 učencev). 
Naknadno je  bila identificirana še ena učenka  v 5. razredu ter dva učenca v 6. razredu. Starši 
teh učencev so bili seznanjeni z njihovimi dosežki. Skupno je bilo identificiranih 13 učencev v 4. 
razredih in od 4. do 9 razreda 97 učencev. 

Potekalo je evidentiranje nadarjenih učencev v 3. razredih (10 učencev). 

V mesecu aprilu je odpadla planirana celodnevna strokovna ekskurzija nadarjenih učencev 
zaradi izrednih razmer (Covid-19). 

V timu za nadarjene učence smo evalvirali delo v delavnicah za nadarjene učence (10 delavnic). 

8. Učenci s posebnimi potrebami 
V šolskem letu 2020/2021 je bilo, v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, z odločbo usmerjenih 60 otrok s posebnimi potrebami. V ta program so bili 
vključeni otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci 
z govorno jezikovno motnjo, slabovidni otroci, gibalno ovirani otroci, gluhi in naglušni otroci, 
otroci z čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtistično motnjo. 

Izvedeni so bili uvodni, nekaj polletnih sestankov strokovnega tima za načrtovanje in 

spremljavo individualiziranih programov, kjer smo skupaj s starši sprejeli oziroma evalvirali 

individualizirane programe. Večina sestankov je bila izvedena preko komunikacijskega kanala 

ZOOM. Individualizirane programe smo dopolnili z informacijo glede izvajanja DSP, ki zagotavlja 

zdravju varen prostor (zračenje, razkuževanje delovnih površin za vsakim učencem(-ko), 

uporaba mask med premiki v prostor namenjen DSP, medsebojna razdalja) v skladu z navodili 

NIJZ in priporočili MIZŠ. 

Pripravili smo 6 poročil in pogovorov o postopku usmerjanja za učence s posebnimi potrebami, 
ki so zaključili osnovnošolsko obveznost.   

Sodelovali smo tudi s komisijo za usmerjanje otrok, z Zavodom za šolstvo, s Svetovalnim 
centrom II. OŠ Žalec, Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana, s Centrom IRIS Ljubljana ter bili v 
kontinuiranih stikih s starši, razredniki oziroma učitelji, ki so poučevali učence s posebnimi 
potrebami. 

9. Preventivno delo z oddelčnimi skupnostmi  

Izvedba delavnic v oddelkih 5. a, b, c in 4. b razreda na temo medsebojni odnosi, pozitivna 
klima v razredu. 

Izvedba kratkih vaj psihofizičnega ravnovesja in čuječnosti ter NTC tehnik nekaj uvodnih minut 
učne ure v oddelkih z učenci s posebnimi potrebami. 



74 

 

Organizacija izvedbe delavnic za učence 6. in 8. razredov z naslovom Spletno ustrahovanje in 
spletna etika ter Varovanje zasebnosti in uporaba družabnih omrežij, v sodelovanju s Safe.si. 

10. Svetovalno delo v času COVID-19 

V aktivu smo se tudi v letošnjem letu srečale z množico težav, ki so pestile družine v času 
epidemije in še vztrajajo: odvisnosti, apatija, neupoštevanje šolskih pravil, upad splošne 
motivacije, psihosomatske težave itd. in na drugi strani nemočni starši, ki smo jim svetovale in 
jih usmerjale tudi k drugim oblikam pomoči zunaj šole - za njih in njihove otroke. 

11. Ostalo delo 

- sodelovanje pri oblikovanju oddelkov 2. in 6. razreda 

- oblikovanje oddelkov 1. razreda 

- izbira tem za tematske roditeljske sestanke od 1.- 9. razreda, izobraževanj za učitelje in 
delavnic za učence ter udeležba   

- sodelovanje na RUZ, kjer smo skupaj z učitelji in vodstvom reševali učne in vzgojne probleme 

- nadomeščanje razrednikov ali spremstvo učencev na športnih, kulturnih, naravoslovnih in 
tehniških dnevih ter ekskurzijah 

- nadomeščanje učiteljev v razredu in dežurstvo  

- koordinacija dejavnosti na področju šolske prehrane 

- sodelovanje na prireditvah in predstavitvah razrednih projektov od 1.- 9. razreda 

- sodelovanje pri razrednih izpitih (šolanje na domu) 

- oblikovanje publikacije o predstavitvi šole za naslednje šolsko leto 

- oblikovanje baze podatkov s programom E-ASISTENT in izdelava seznamov učencev 

- vpisi in umeščanje novo prišolanih otrok in izpisi, zbiranje njihove dokumentacije 

- umeščanje ponavljalcev in priseljenih 

- sodelovanje v programskem učiteljskem zboru šole 

- sodelovanje v timu za načrtovanje in evalvacijo šol v naravi 

- sodelovanje v timu za planiranje in evalvacijo naravoslovnih in tehniških dni ter ekskurzij 

- vodenje in koordinacija tima za nadarjene učence 

- vodenje in koordinacija tima za učence s posebnimi potrebami 

- vodenje in koordinacija tima za priseljene učence 
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- koordinacija učne pomoči za priseljene učence 

- izvajanje dodatne strokovne pomoči 

- urejanje šolske dokumentacije: matični listi, matične knjige, železna omara- arhiv, osebne 
mape  

- sodelovanje z območno organizacijo RK pri obdaritvi s paketi za socialno ogrožene družine 

- sodelovanje z občino Žalec pri izbiri socialno ogroženih otrok za obdaritev z novoletnimi darili 

- sodelovanje s šolskim servisom PETKA 

- razgovori s starši otrok, ki so potrebovali finančno pomoč pri plačilu šole v naravi (sprejemanje 
vlog, vodenje komisije, izdaja odločb) 

- sodelovanje z Materinskim domom Žalec  

- sprejemanje prijav za jutranje varstvo in podaljšano bivanje 

- sodelovanje s Kriznim centrom Celje 

- sodelovanj s CSD Žalec (sodelovanje v multidisciplinarnih timih) 

- vodenje tima za izvedbo projekta Jezikovna tržnica 

- mentorstvo v šolski skupnosti in šolskem parlamentu 

- koordinacija šolanja na domu 

- udeležba na sejah Sveta staršev in Sveta zavoda 

- članstvo v ožjem odboru šolskega sklada 

- sorazredništvo in pomoč na valeti 

- evalvacija šolskih dokumentov (Hišni red, Pravila šole, Vzgojni načrt) 
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POROČILO PROJEKTA »VARNO S SONCEM« 

 

 

Dejavnosti v okviru projekta » Varno s soncem« smo v okviru podaljšanega bivanja izvajali maja 

in junija. Pomembno se nam zdi, da otroke spodbudimo k varovanju zdravja in jih seznanimo o 

škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih, s katerimi lahko te posledice 

preprečimo. 

Učenci so se preko različnih dejavnosti učili, kako se pred soncem zaščitimo, kakšne so 

posledice prevelike izpostavljenosti soncu ter kako ukrepati, kadar bodo izpostavljeni soncu. 

Učence smo seznanili s škodljivimi posledicami sonca, o pomenu zaščite pred soncem in vplivu 

na svoje zdravje. 

 

IZVEDENE DEJAVNOSTI NA TEMO PROJEKTA: 

- Projekt smo začeli z ogledom videa o pomembnosti zaščite pred soncem ter s 

pogovorom o škodljivih posledicah sonca, 

- z učenci smo se pogovarjali, brskali po računalniku in pisali o nevarnostih na soncu, o 

posledicah pretiranega izpostavljanja soncu, o ustrezni zaščiti in si ogledali kakšen film 

na to temo, 

- 28. 5. smo praznovali dan sonca – izdelali smo plakat »sonce«, 

- z učenci smo se v najbolj rizičnem delu dneva (ko so temperature najvišje in je sonce 

najbolj škodljivo) zadrževali v senci, 

- športne igre smo izvajali v senci, 
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- učenci so izdelali zaščitne kape iz tršega papirja, ki so jih uporabljali na prostem,  

- brali in poustvarjali smo na knjigo Pravljice za Lano – Senčna ura, 

- učenci so v času na prostem pili večje količine vode in se zadrževali v senci, 

- učenci so obrisovali različne sence in izvajali različne igre s senco, 

- skupaj z učenci smo učiteljice pripravile pano na temo Varno s soncem, kjer smo 

izobesili izdelke učencev. 

 

 

Zapisala: Špela Štusej  
 
 

 

 


