I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC

PUBLIKACIJA
Šolsko leto 2022/2023

Ime in priimek: …..….…………………………………
Razred: …………..…………………………………….
Naslov: …………..…………….……………………….
Domači telefon: ………..………………………………
Telefon očeta: …………………………………………
Telefon matere: ……………………………………….
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Spoštovani učenke, učenci in cenjeni starši,
mesec september naznanja, da se počasi poslavlja poletje in se bliža
jesen. Pozdravile so nas dežne kaplje. Po naši dolini obiranje hmelja
naznanja konec počitnic, učenci pa se vračajo v šolske klopi. Letošnji prvi
september se mi zdi še bolj poseben kot navadno. Po dolgem vročem
poletju nam prinaša nov in obenem star način življenja, ki smo ga poznali
pred uvajanjem covid ukrepov.
Naj bo novo šolsko leto za vse polno lepih misli, ustvarjalnih dni, dobrih
rezultatov in nepozabnih šolskih dogodivščin.
In tako, dragi učenci in učenke, se bomo vsi, skupaj z odličnim šolskim
kolektivom, v tem šolskem letu potrudili, da se naučimo čim več drug od
drugega. Verjamem, da boste v šolo prihajali z veseljem, z zaupanjem v
svoje sposobnosti ter z dobro mero strpnosti in spoštljivosti do drugih.
Želim si, da vas vsak dan na pragu šole letos pozdravi radovednost naših
učencev, da vas vsak nov dan poškropi z nasmehom ter vas s tem popelje
v lepši vsakdan. Naj bo tudi to šolsko leto zapisano v srca za celo življenje
z lepimi in nepozabnimi spomini.
Z veliko mero potrpežljivosti, z našimi konstruktivnimi pogovori in
medsebojnim sodelovanjem bomo uspešno krmarili na valovih novega
šolskega leta.
Dragi starši, imamo skupni cilj. Varen, zdrav in optimalen razvoj otrok.
Naučiti jih znanj in jim dati izkušnje, ki bi jim ne samo pomagale preživeti,
ampak izkušnje, ki bi jim v prihodnosti omogočile možnosti izbire načina
življenja, ki jih bo osrečeval. Veselim se konstruktivnega sodelovanja z
vami.
Uspešen začetek novega šolskega leta vam želim,

Andreja Špajzer, prof., ravnateljica

S timskim sodelovanjem in medsebojnim razumevanjem ter doslednim
razvijanjem človeških vrednot
bomo uspešni.
(vizija I. OŠ Žalec)
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I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC
Šilihova 1, 3310 Žalec
Ravnateljica: Andreja Špajzer, prof.
Pomočnici ravnateljice: Metoda Blagotinšek Turk, Anita Dušak
Socialna delavka: Monika Korbar
Pedagoginji: Maja Potočnik, Anita Dušak
Poslovna sekretarka: Svetlana Đokić
Administratorka: Suzana Senič
Tajništvo šole
Pomočnica ravnateljice M. B. Turk
Pomočnica ravnateljice A. Dušak
Socialna delavka
Pedagoginja
Administracija – računovodstvo
Mobilni telefon – centralna šola
Mobilni telefon OPB
Mobilni telefon II. OŠ Žalec
Mobilni telefon ŠVN
Hišnik (Anton Ribič, Primož Krnjak)
Mobilni telefon POŠ Ponikva
POŠ Gotovlje – Mojca Uranjek
(vodja)
POŠ Ponikva – Katja Bolko
(vodja)

03 713 24 22
03 713 24 24
03 713 24 26
03 713 24 27
03 713 24 28
03 713 24 43
051 612 740
041 439 453
031 432 372
051 314 542
051 612 822
051 323 950
03 5718 127
sola.gotovlje@gmail.com
03 5728 522
pos.ponikva@gmail.com

Transakcijski račun: 01390-6030687768
Davčna številka šole: 17565553
Matična številka šole: 5088534000
E-mail: o-zalec.ce@guest.arnes.si
Spletna stran šole: http://www.1os-zalec.si
Storitve šolske kuhinje in čiščenje šolskih prostorov:
Petka, šolske storitvene dejavnosti, Ul. Ivanke Uranjek 2, Žalec
Stik: 03 713 11 51, www.petka-zavod.si
Lidija Pišek: lidija.pisek@petka-zavod.si
Lea Pišek Marjetič: lea.marjetic@petka-zavod.si
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USTANOVITELJ
I. OŠ Žalec je ustanovil Občinski svet Občine Žalec z Odlokom o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda 17. 5. 2001, kar je bilo
objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije 17. 5. 2001.
ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za
učence, je določen z aktom o ustanovitvi.
Matična šola zajema naslednja naselja: Žalec, Ložnica pri Žalcu,
Podvin in Vrbje.
Podružnična šola Gotovlje: Gotovlje.
Podružnična šola Ponikva: Ponikva pri Žalcu, Podkraj, Studence.
ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI TER ŠTEVILO ODDELKOV
Oddelki
Razredna stopnja
Predmetna stopnja
Centralna šola
Podružnična šola Ponikva
Podružnična šola Gotovlje
Skupno število

Število učencev Število oddelkov
278
13
351
16
629
29
44
3
52
3
725
35

UPRAVLJANJE
Šolo upravlja ravnatelj. Poleg njega je organ šole tudi Svet zavoda,
ki je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo. Posvetovalni organ
ravnatelja in učiteljskega zbora je tudi Svet staršev, v katerem so
predstavniki staršev vsakega oddelka.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
strokovni aktivi, razredni aktivi in razredniki.
PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo:
ravnateljica, pomočnici ravnateljice in 15 pedagoških delavcev šole.
Sestaja se enkrat na 14 dni in obravnava aktualne zadeve o
življenju in delu šole.
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SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN ŠOLSKI PARLAMENT

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti
prek svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole.
Učenci vsake oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v
skupnost učencev šole, ki se sestane najmanj dvakrat letno.
Šolska skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih
skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne
akcije in opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
Skupnost učencev šole izvoli svoje predstavnike v Šolski
parlament. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev
šole. Skupnost učencev šole vodita Tina Seibert in Tjaša Tacer.
ŠOLSKI SKLAD
V šolskem skladu zbiramo prispevke staršev in drugih donatorjev.
Zbrana sredstva se porabijo v skladu s Pravilnikom o ustanovitvi in
poslovanju šolskega sklada. V upravnem odboru je pet
predstavnikov šole, ki jih imenuje Svet šole, in trije predstavniki
staršev, ki jih imenuje Svet staršev. Vsi člani upravnega odbora
pregledajo oziroma nadzorujejo porabo pridobljenih sredstev.
Šolski sklad je namenjen zviševanju standardov pouka, zato se
zbrana sredstva porabijo namensko (za pripravo raznih projektov in
prireditev, nadgradnjo znanja, delovanje šolske skupnosti).
Prispevek znaša 10 €. Položnico učenci dobijo v začetku
novembra.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da v skladu s svojo
strokovno usposobljenostjo nudi pomoč učencem, staršem,
učiteljem in vodstvu šole ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in
evalvaciji vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Tako
svetovalna služba prispeva k večji uspešnosti posameznikov,
skupin in šole kot celote.
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Svetovalno delo z učenci zajema delo s šolskimi novinci, karierno
orientacijo, koordinacijo dela z nadarjenimi učenci in z učenci s
posebnimi potrebami, koordinacijo izbirnih predmetov in učnih
skupin, koordinacijo šolske prehrane, letovanje učencev,
subvencioniranje šol v naravi, pomoč učencem pri izbiri ustreznih
metod in tehnik učenja, krepitev samopodobe učencev,
spodbujanje medkulturnega dialoga, svetovanje učenem s socialno
in psihološko problematiko, izvajanje dodatne strokovne pomoči.
Svetovalno delo s starši je načrtovanje in aktivno sodelovanje na
roditeljskih sestankih s tematskimi vsebinami, svetovanje staršem v
zvezi z učnimi, vedenjskimi in osebnostnimi težavami otrok.
Svetovalno delo z učitelji in vodstvom šole pa obsega sodelovanje
na sestankih oddelčnega in celotnega učiteljskega zbora,
svetovanje in posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka ali
vodenja oddelčne skupnosti, timsko delo na raznih področjih
življenja in dela šole in šolske svetovalne službe.
ŠOLSKA PREHRANA
Na šoli sta organizirana dva obroka: malica in kosilo. Za učence
prve triade je organizirana tudi popoldanska malica. Učenci
razredne stopnje malicajo v prvem odmoru, učenci predmetne
stopnje pa v drugem. Čas kosila je od 11.50 do 13.50.
Naročeno prehrano starši odjavijo v tajništvu šole po telefonu, v
eAsistentu ali po elektronski pošti, in sicer:
– do 13. ure za naslednji dan,
– do 8. ure zjutraj za tekoči dan, v izjemnih primerih, kadar ni
mogoče predvideti izostanka od pouka.
Subvencionirana prehrana
Za uveljavljanje subvencije mora imeti družina veljavno odločbo o
otroškem dodatku. V kolikor vam je odločba potekla oziroma do
sedaj niste prejemali otroškega dodatka, vam svetujemo, da vlogo
za otroški dodatek vložite čim prej na center za socialno delo.
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ŠOLSKA SHEMA IN ŠOLSKI VRT
Šola bo tudi letos vključena v Šolsko shemo (promocijski ukrep
skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja, zelenjave in mlečnih
izdelkov). Namen tega ukrepa je spodbujati uživanje svežega sadja
in zelenjave ter mlečnih izdelkov. Šola ponuja sveže in lokalno
pridelano sadje, zelenjavo in mlečne izdelke skozi vse šolsko leto in
skrbi za izobraževalne dejavnosti. Za projekt skrbi Metoda
Blagotinšek Turk.
V sklopu Šolske sheme se bomo vključili v projekt Šolski vrt.
Namen projekta je vzpostavitev in vzdrževanje šolskega vrta kot
učnega orodja v vzgojno-izobraževalnem procesu šol, ki so
vključene v Šolsko shemo. Šolski vrt je prostor trajnostnega učenja,
ki vključuje vztrajnost, potrpežljivost, samodiscipliniranost,
preudarnost, delavnost, hkrati pa omogoča zanimivo poučevanje.
Vodja šolskega vrta je Anita Dušak.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica I. OŠ Žalec predstavlja sestavni del vzgojnoizobraževalnega dela na šoli, saj se s številnimi aktivnostmi in s
knjižnično-informacijskimi znanji na različne načine vključuje v pouk
in ostale šolske dejavnosti. Glavni namen je vzgojiti samostojnega
in aktivnega uporabnika vseh vrst knjižničnega gradiva in drugih
informacijskih virov. Izposojamo knjige, učbenike iz učbeniškega
sklada in drugo gradivo, ki si ga lahko izposodijo učenci, učitelji in
drugi zaposleni na šoli. Izvajamo ure pravljic, pripravljamo razstave,
vodimo bralno značko in skrbimo za kulturni utrip šole. Rok izposoje
gradiva je 30 dni z možnostjo podaljšanja. Za individualno izposojo
je knjižnica odprta vsak dan od 8.00 do 8.20 in od 11.50 do 14.00.
Skupinski obiski za razredno stopnjo potekajo po dogovoru z
učiteljicami. Knjižnico vodita Urška Jaušovec Kolar in Karmen
Krivec.
UČBENIŠKI SKLAD
Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki je v šolski knjižnici in iz katerega
si učenci lahko izposojajo učbenike za redni pouk. Učbenike si
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izposodijo brezplačno, saj stroške izposojevalnine za vse učence
od 1. do 9. razreda pokrije MIZŠ. Učenec učbenike po končanem
šolskem letu vrne. Če učenec učbenike izgubi ali namerno
poškoduje, plača zanje odškodnino. Vsi šolski učbeniki morajo biti
skrbno oviti.
Skrbnici učbeniškega sklada sta pomočnica ravnateljice Metoda
Blagotinšek Turk in knjižničarka Urška Jaušovec Kolar.
VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE
Za učence vozače je organizirano jutranje varstvo. Za učence 1.
razreda je organizirano jutranje varstvo od 6. do 8. ure (centralna
šola), v Gotovljah od 6.30 do 7.30 ure, na Ponikvi od 7. do 8. ure.
Za učence od 1. do 5. razreda in za učence podružničnih šol
Gotovlje in Ponikva je na željo staršev organizirano podaljšano
bivanje od konca pouka do 16.00 (POŠ Ponikva in Gotovlje) in do
16.50 ure na centralni šoli.
Zaradi varnosti otrok in odgovornosti šole lahko učitelj podaljšanega
bivanja predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim potrdilom
staršev.
Starši učencev 1. razreda so dolžni skrbeti za spremstvo otrok v
šolo in iz nje vse šolsko leto.
Varstvo učencev, ki čakajo na nadaljevanje pouka ali prevoz, šola
organizira v posebni učilnici.
PREVOZI S ŠOLSKIM AVTOBUSOM
Za učence, ki so oddaljeni od šole več kot 4 km in se šolajo v
svojem šolskem okolišu, je organiziran brezplačni avtobusni prevoz.
Vozni red na relacijah je objavljen na spletni strani šole.
Avtobusni prevozi so organizirani v skladu s 56. členom Zakona o
osnovni šoli.
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ŠOLSKI ZVONEC
1.–5. razred
8.20–9.05
1. ura
9.05–9.25
odmor/malica
9.25–10.10
2. ura
10.15–11.00
3. ura
11.05–11.50
4. ura
11.55–12.40
5. ura
12.45–13.30
6. ura
POŠ Gotovlje in Ponikva
jutranje varstvo
6.40–8.15
8.20–9.05
1. ura
9.05–9.25
malica
9.25–10.10
2. ura
10.15–11.00
3. ura
11.05–11.50
4. ura
11.55–12.40
5. ura
12.40–13.00
odmor/kosilo
13.00–13.45
6. ura
POŠ Ponikva – ni odmora/kosilo

6.–9. razred
8.20–9.05
1. ura
9.10–9.55
2. ura
9.55–10.15
odmor/malica
10.15–11.00
3. ura
11.05–11.50
4. ura
11.55–12.40
5. ura
12.45–13.30
6. ura
13.30–13.50
odmor/kosilo
13.50–14.35
7. ura
14.40–15.25
8. ura

ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za učence 2., 4., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični
zdravstveni pregledi.
Zobozdravstvena dejavnost se izvaja v ZD Žalec. Preventivni
zobozdravstveni pregledi za učence se opravljajo v 1., 2., 4., 7. in 8.
razredu, in sicer v obliki predavanj in prikaza pravilnega čiščenja
zob.
Program vzgoje za zdravje ter program zobozdravstvene
vzgoje izvajajo zunanji izvajalci, šola sodeluje s Centrom za
krepitev zdravja v ZD Žalec. Cilj je naučiti mlade, da postanejo
odgovorni za svoje zdravje. Teme:
– Zdrave navade (1. razred),
– Osebna higiena (2. razred),
– Zdrav način življenja (3. razred),
– Preprečevanje poškodb (4. razred),
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–
–
–
–
–

Zasvojenost (5. razred),
Odraščanje (6. razred),
Pozitivna samopodoba in stres (7. razred),
Medosebni odnosi (8. razred),
Vzgoja za zdravo spolnost (9. razred).
UČITELJI

Razredna stopnja
Razred
Razredničarka
1. a
Simona Delopst
1. b
Mojca Güntner Krulec
Andreja Čuk – druga strokovna delavka v 1. a
Sabina Tauses – druga strokovna delavka v 1. b
2. a
Daša Rak
2. b
Teja Gajšek
2. c
Ksenja Marolin Kuzma
3. a
Nataša Tratnik
3. b
Mirjam Ribič
3. c
Katja Ivezić
4. a
Alenka Turnšek
4. b
Tjaša Tacer
NIP tehnika
5. a
Karmen Štusej
5. b
Elica Vasle
5. c
Barbara Jevšnik
OPB
Andreja Čuk, Damjana Kolšek, Jasmina
Kopinšek (Špela Štusej), Karmen Krivec, Cvetka
Pušnik, Sabina Tauses, Irena Zajc, Irena Žgank
Golič, Zala Županič
RAP
Amadeja Šalamun, Alenka Žnidar, Zala Županič
Podružnična šola Gotovlje
Razred
Razrednik
1.
Anja Krajnc Zakonjšek
Mojca Uranjek – druga strokovna delavka v
1. razredu
2. + 4.
Nežika Dobnik
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3. + 5.
TJA
OPB
NIP šport

Polonca Grabnar Gajšek
Cirila Konečnik Kaligaro
Mojca Uranjek, Cirila Konečnik Kaligaro,
Petra Mauko
Miran Jelen

Podružnična šola Ponikva
Razred
Razrednik
1. + 2.
Tanja Vasle
Urška Jeršič – druga strokovna
delavka v 1. razredu
3. + 5.
Andreja Pušnik
4.
Katja Bolko
OPB
Milena Pižorn, Urška Jeršič
TJA
Cirila Konečnik Kaligaro
NIP računalništvo
Iztok Gorišek
Predmetna stopnja
Razred Razrednik in sorazrednik
6. a
Tina Seibert
Katarina Ban
6. b
Urška Cehner
Amadeja Šalamun
6. c
Neli Šuler
Miran Jelen
6. d
Nina Janežič
Polona Kuder Opara
7. a
Viljem Kotnik
Andreja Špajzer
7. b
Tanja Ropas
Karmen Krivec
7. c
Saša Pikl
Tina Jošovc
7. d
Andreja Borišek
Jožica Roršek
8. a
Julijana Klančnik
Maja Potočnik
8. b
Monika Kovačič
Iztok Gorišek
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Predmet, izbirni predmet
GEO
MAT
TJA
GOS, NAR
LUM, LS I, II, III, NUM
ŠPO, NIP šport, IŠP
SLJ, FZO
ŠPO
SLJ, ANI, HI I, II
ravnateljica
TJA
knjižničarka, OPB
TJA
GUM, GLD
DKE, N2N, NI I, II, III
MAT
ZGO
pedagoginja
SLJ, FILM I, II
OID, UBE, MME, ROM,

8. c
8. d
9. a
9. b
9. c
9.d

Ana Antloga
Alenka Žnidar
Simona Rotovnik Stergar
Saša Bratina
Mojca Komel
Urška Jaušovec Kolar
Milica Kresović
Brigita Krulec
Jasmina Vršnik
Damjana Šlander
Anja Špiljar
Mitja Turnšek
Tina Sevšek
Boštjan Krašovec

RVT, NRAČ
NAR, KEM, BIO, POK
BIO, GOS, SPH
FIZ, MAT
socialna pedagoginja
SLJ, ZGO
knjižničarka
MAT
MAT, ZVE
TJA
TIT, OGL
BIO, NAR, TIT, OGU
ŠPO, IŠP
spremljevalka učenca
spremljevalec učenke

ŠOLSKI KOLEDAR
S poukom pričnemo v četrtek, 1. septembra 2022. Šolsko leto se za
devetošolce zaključi 15. junija 2023, za učence od 1. do 8. razreda
pa 23. junija 2023.
Ocenjevalna
obdobja
Prvo
Drugo

Trajanje

Konference

od 1. septembra 2022 25. 1. 2023
do 27. januarja 2023
od 30. januarja 2023
12. 6. 2023 za 9. r.
do 23. junija 2023
19. 6. 2023 za 1.–4. r.
20. 6. 2023 za 5.–8. r.

POPRAVNI, PREDMETNI IN RAZREDNI IZPITI
Roki izpitov za učence 9. razreda bodo v času od 16. 6. do 29. 6.
2023 (1. rok) ter od 18. 8. do 31. 8. 2023 (2. rok). Izpiti za učence
od 1. do 8. razreda bodo v času od 26. 6. do 7. 7. 2023 (1. rok) ter
od 18. 8. do 31. 8. 2023 (2. rok).
Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu,
so od 3. 5. do 23. 6. in od 18. 8. do 31. 8. 2023.
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POČITNICE
JESENSKE
NOVOLETNE
ZIMSKE
PRVOMAJSKE

31. 10.–4. 11. 2022
26. 12.–2. 1. 2023
30. 1.–3. 2. 2023
27. 4.–2. 5. 2023

DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih
presegajo z učnim načrtom določene standarde znanja in se želijo
seznaniti z učno snovjo na višji, zahtevnejši ravni.
Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka
potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Tako
učenci lažje usvojijo temeljna znanja.
Pri predmetih, kjer se izvaja pouk v manjših učnih skupinah, nimajo
dopolnilnega oziroma dodatnega pouka.
SODELOVANJE S STARŠI
Spoštovani starši, pričakujemo, da redno obiskujete roditeljske
sestanke in govorilne ure, ker lahko samo tako spremljate otrokov
napredek v šoli. Pisne informacije o učnem uspehu vam bomo
poslali ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. Prosimo, da
podpisane vrnete razrednikom.
PLAN TEMATSKIH RODITELJSKIH SESTANKOV
Razred
1.–5. razred

6.–9. razred
9. razred

Tema in predavatelj
Naučimo (sebe in) otroke
razmišljati (še bolj)
kreativno in konstruktivno,
Nastja Mulej
-»Karierna orientacija, Maja
Potočnik

GOVORILNE URE na centralni šoli:
11. 10. 2022 ob 17. uri
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Termin
17. 1. 2023 ob 17. uri

10. 1. 2023 ob 18. uri
8. 11. 2022 ob 18. uri

14. 2. 2023 ob 17. uri

8. 11. 2022 ob 17. uri
13. 12. 2022 ob 17. uri
10. 1. 2023 ob 17. uri

14. 3. 2023 ob 17. uri
11. 4. 2023 ob 17. uri
9. 5. 2023 ob 17. uri

Na POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva so govorilne ure vsak drugi
torek v mesecu ob 17.30 uri.
Individualne govorilne ure ravnateljice so vsako sredo od 8. do
9. ure.
ŠOLA V NARAVI
Šola bo organizirala del pouka v obliki šole v naravi:
– 3. razred – plavalna ŠVN (CŠOD Murska Sobota),
– 4. razred – naravoslovna ŠVN (CŠOD Kurent in Štrk),
– 5. razred – naravoslovna ŠVN (CŠOD Rak),
– 6. razred – smučarska ŠVN (Ribnica na Pohorju),
– 7.–9. razred – Projektni teden Astronomija (CŠOD
Medved).
POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE
Ob koncu vsakega šolskega leta želimo učence nagraditi za
uspešno delo pri učenju, interesnih dejavnostih in za delo nasploh.
Ravnateljica na slovesni zaključni prireditvi podeljuje učencem 9.
razredov:
– priznanja za odličnost vseh devet let šolanja,
– nagrado za najboljše učence šole,
– nagrado za najboljšo športnico in športnika šole.
Ekofrajer je tisti, ki skrbi za svoje bivalno okolje, ima spoštljiv odnos
do vseh ljudi in vseh živih bitij, do hrane in skrbno ločuje odpadke.
Na koncu šolskega leta bomo pohvalili in nagradili tako
posameznike kot tudi oddelčne skupnosti. Pohvaljen je lahko
učenec, ki sodeluje v različnih dejavnostih, zbira star papir, baterije,
kartuše, varčuje z vodo in elektriko, je vzor drugim in aktivno deluje
v oddelčni skupnosti.
V Knjigo odličnih učencev se vpisujejo učenci, ki so v 9. razredu
prejeli priznanje za odličnost.
Vpis v Zlato knjigo je posebna čast, ki si jo zaslužijo učenci, ki so
najuspešnejši v svoji generaciji ob zaključku šolanja. Kriteriji so
opredeljeni v posebnem pravilniku. Učenca za vpis v Zlato knjigo
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predlaga razrednik, aktiv razrednikov ali mentor dejavnosti, kjer
učenec izstopa. Predlagane učence za vpis potrdi ravnateljica šole.
NAŠI USPEHI
V lanskem šolskem letu se lahko naši učenci in njihovi mentorji
pohvalijo z naslednjimi priznanji in nagradami:
Slovenščina
Zgodovina
2 zlati Cankarjevi priznanji
1 zlato priznanje
Matematika
Geografija
4 srebrna Vegova priznanja
1 srebrno priznanje
Logika
Znanje o sladkorni bolezni
1 zlato priznanje
1 srebrno priznanje
Tekmovanje v
1 srebrno priznanje
Angleščina
konstruktorstvu in
tehnologijah obdelav
1 srebrno priznanje
Znanje iz Vesele šole
1 srebrno priznanje
1 srebrno priznanje
Likovna umetnost
2 zlati, 1 srebrno priznanje na mednarodnih likovnih natečajih
1 zlato, 2 srebrni priznanji na državnih likovnih natečajih
Glasbena umetnost
2 zlati priznanji na državnem glasbenem tekmovanju
Bralna značka
V šolskem letu 2021/2022 je bralno značko usvojilo 460 učencev,
od tega je bilo 24 zlatih bralnih značkarjev.
V šolskem letu 2021/2022 je angleško bralno značko usvojilo 244
učencev od 3. do 9. razreda, ki so prejeli pohvalo za sodelovanje.
Učenci so pri nemški bralni znački usvojili 30 priznanj.
PROJEKTI
21. BIENALE OTROŠKE GRAFIKE
V mesecu oktobru 2022 se bodo začele priprave na 21. bienale
otroške grafike na naši šoli. Razpisne pogoje z novo temo bomo
poslali na vse slovenske šole in vrtce. Prispela dela bomo vse do
konca marca razporejali v oštevilčene mape in jih pripravili za izbor.
Strokovna komisija jih bo pregledala, izbrala dela za razstavo ter
med njimi določila zlata, srebrna in bronasta priznanja. Izbrali bomo
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častnega predsednika in ga obiskali v ateljeju. Do konca šolskega
leta bomo pripravili vse podatke o razstavljavcih in nagrajencih ter
šole o tem obvestili. Razstavo bomo postavili na začetku
naslednjega šolskega leta, ob tem pa še izdali katalog z izbranimi
deli. Vodja projekta je Neli Šuler.
EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Projekt Ekošola izvajamo od leta 2004, ko smo podpisali pristopno
listino in prejeli mednarodno priznanje ekozastava, ki jo vsakoletno
uspešno potrjujemo.
V sklopu projekta uresničujemo temeljne ekološke cilje: ločeno
zbiranje odpadkov, varstvo voda, varčevanje z energijo in pitno
vodo, trajnostna mobilnost, skrb za zdravo prehrano, čisto okolje ter
dobre medsebojne odnose.
Star papir zbiramo v šolski garaži ob torkih in petkih od 7.25 do
8.00. Izrabljene baterije, tonerje in kartuše zbiramo v tehnični
učilnici in knjižnici. Vodje Ekošole so Ana Antloga, Teja Gajšek in
Anita Dušak. Mentorici na podružničnih šolah prav tako skrbita za
izvedbo vseh aktivnosti, ki so potrebne za vsakoletno potrditev
zelene zastave Ekošole.
ZDRAVA ŠOLA
Naša šola je od leta 2008 vključena v Mrežo zdravih šol z
namenom, da se aktivno vključimo v izvajanje programov v zvezi z
zdravjem otrok in mladostnikov. V ta namen imamo na šoli tim
Zdrave šole, v katerem sodelujejo: ravnateljica, vodja tima,
učiteljice, predstavnik staršev in učencev ter lokalne skupnosti.
Že vrsto let organiziramo različne dneve dejavnosti in druge
projekte, ki promovirajo zdravje na telesnem, duševnem in
okoljskem področju. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo pripravili
celostni dan z naslovom Dan zdravja in ekodan. Učenci centralne
šole in obeh podružnic bodo tega dne izvajali različne delavnice z
vsebinami duševnega zdravja, športa in zdrave prehrane.
Na šoli smo vključeni v projekt Shema šolskega sadja in zelenjave
ter v Shemo mleka, kar še dodatno obogati program zdrave šole.
Večjo pozornost namenjamo kakovosti šolske prehrane,
zmanjševanju sladkorja, kulturi prehranjevanja ter vključevanju
sadja in zelenjave lokalnih pridelovalcev v šolsko prehrano.
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Sledili bomo ciljema, ki smo si ju zastavili v prejšnjih letih:
zmanjševanje ostankov hrane v šolski kuhinji in zmanjševanje
embalaže za enkratno uporabo.
Rdeča niti zdravih šol v naslednjem šolskem letu je MI VSI ZA
LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI.
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 tima je Alenka Žnidar.
KONCERT PEVSKIH ZBOROV I. OŠ ŽALEC
V mesecu maju 2023 bomo izvedli koncert vseh štirih pevskih
zborov I. OŠ Žalec v Domu II. slovenskega tabora Žalec. Vodja je
Tina Jošovc.
EVROPSKA VAS
Cilj in namen projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje,
strpnost, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v
Evropski uniji ter hkrati povečati zavedanje lastne kulturne
identitete. Učenci in učitelji na zanimiv način spoznavajo države
Evropske unije, njihove značilnosti in jih ob dnevu Evrope (9. maja)
predstavijo na javni kulturni prireditvi v Celju. Letos bomo
raziskovali Nemčijo. Mentorici projekta sta Tanja Ropas in Saša
Pikl.
E-TWINNING
Pri projektu eTwinning bomo sodelovali v sklopu dela z nadarjenimi,
pri čemer bodo učenci prek spleta interaktivno sodelovali z vrstniki
iz drugih držav in tako krepili komunikacijske veščine v tujem jeziku.
RADI PIŠEMO Z ROKO
Pisanje z roko je pomembna spretnost, pri kateri možgani delujejo
bolj kompleksno kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo
zapišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. S projektom želimo
ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja z roko, ga
spodbuditi, razviti finomotoriko in poudariti pomen individualnosti.
Vodja projekta je Metoda Blagotinšek Turk.
ENGLISH PLAYHOUSE
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English Playhouse ali angleško gledališče že nekaj let nudi
učencem in učenkam umetniško ustvarjanje prek gledaliških
predstav in filmov. Združujemo oder, kamero, glasbo, angleščino
ter kreativno izražanje idej vsako šolsko leto na drugačen način. V
tem šolskem letu bomo uprizorili muzikal v soju odrskih luči, v
katerem bodo prav posebni junaki združili moči in pokazali svetu,
da dobro vedno zmaga. Mentorica je Urška Cehner.
DOBRODELNI KONCERT POŠ PONIKVA
V tem šolskem letu bomo izvedli decembrski dobrodelni koncert Od
nas za vas. Pridobljena sredstva bomo namenili nakupu
nadstandardne opreme POŠ Ponikva in avtobusnim prevozom
otrok. Vodja projekta je Andreja Pušnik.
ZAKLJUČNI KONCERTKONCERT OPZ DETELJICA IN
OPZ VANDROVČEK
V maju 2023 se bodo pevci podružničnih šol Ponikva in Gotovlje
predstavili z letnim koncertom na Ponikvi. Vodja projekta sta
Andreja Pušnik in Anja Krajnc Zakonjšek.
NOČ BRANJA NA POŠ PONIKVA
V aprilu 2023 bo na POŠ Ponikva že tradicionalna noč branja.
Namen projekta je spodbujanje učencev k branju in dvig bralne
pismenosti z vsemi socializacijskimi vidiki. Vodja projekta je Tanja
Vasle.
POMAHAJMO V SVET, POMAHAJMO PO SLOVENIJI
V šolskem letu 2022/23 se na I. OŠ Žalec ponovno vključujemo v
projekt Pomahajmo v svet, pomahajmo po Sloveniji. Prek tega
projekta se med seboj povezujejo otroci iz različnih držav sveta,
kjer se lahko prek video omrežja in spletne aplikacije My Hello v
živo vidijo, pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Prek projekta
Pomahajmo po Sloveniji pa se povezujejo otroci iz Slovenije. Velik
poudarek je predvsem na spoznavanju kultur, običajev in načina
življenja.
S pridružitvijo in aktivnim sodelovanjem pri projektu šola prejme
naziv Strpna šola. Naziv odraža ozaveščanje za sprejemanje
drugačnosti, kajti otrokom je potrebno pokazati, da smo vsi med
seboj enaki in enakovredni. Vodja projekta je Katja Ivezić.
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RASTEM S KNJIGO
Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z
njim skušamo učence motivirati za branje mladinskega leposlovja
slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih
knjižnic. Cilji projekta so spodbujati dostopnost kakovostnega in
izvirnega
slovenskega
mladinskega
leposlovja, promovirati
vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, spodbujati
bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic ter
motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih
piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža
izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. Vsi
sedmošolci prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob posebej za
to priložnost organiziranem obisku Medobčinske splošne knjižnice
Žalec. Obisk knjižnice poleg prejema knjige vključuje še
spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z
najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in
knjige. Vodja projekta je Urška Jaušovec Kolar.
NAŠA MALA KNJIŽNICA
Projekt je namenjen spodbujanju branja ter spoznavanju drugih
kultur. Prek branja spoznavamo lastna čustva in čustva drugih.
Skozi šolsko leto nas bo spremljalo šest knjig iz Slovenije, Koreje,
Finske, Estonije in Makedonije. Vodja projekta je Daša Rak.
VARNO S SONCEM
S programom Varno s soncem NIJZ že vrsto let opozarja na pomen
pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. V
obdobju, ko se spodbuja zadrževanje izven zaprtih prostorov, v
naravi, je še zlasti pomembno izvajanje ukrepov za zaščito pred
prekomerno izpostavljenostjo sončnemu UV sevanju. S programom
želi doprinesti k spremenjenemu odnosu do sonca. Vsi, ki
sodelujemo v programu Varno s soncem, želimo doseči čim večjo
osveščenost prebivalcev (učencev, staršev, učiteljev) o škodljivih
učinkih prekomernega izpostavljanja sončnemu sevanju in o
pomenu izvajanja samozaščitnih ukrepov za varovanje zdravja.
Vodja projekta je Andreja Borišek .
INTERESNE DEJAVNOSTI
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CENTRALNA ŠOLA
Dejavnost
Mentor
OPZ Osminke
Tina Jošovc
Likovne delavnice
Mirjam Ribič
Iz babičine skrinje I.
Sabina Tauses
Iz babičine skrinje II.
Daša Rak
Matematični krožek
Daša Rak
Orffova skupina Kraguljčki
Ksenja Marolin Kuzma
Naravoslovne delavnice
Teja Gajšek
Naravoslovne delavnice
Teja Gajšek
Prva pomoč na najmlajše
Elica Vasle
Igra vlog
Karmen Štusej
Planinski krožek
Nataša Tratnik,
Katja Ivezić
OPZ
Tina Jošovc
Vesela šola
Karmen Krivec
Znanje o sladkorni bolezni
Anja Špiljar
Mladinski pevski zbor
Tina Jošovc
Nonet
Tina Jošovc
Angleška bralna značka
Učiteljice TJA
Nemška bralna značka
Andreja Borišek
Geografski krožek
Tina Seibert
Ustvarjalnica idej
Milica Kresović
Matematični krožek
Milica Kresović
Matematični krožek
Matematični krožek
Zgodovinski krožek
Raziskovalna dejavnost
Šolski studio
Tehnični krožek
Priprava na kolesarsko
tekmovanje
Zabavna robotika
3D modeliranje
English playhouse
Bibliočuječnost

Razred
1.–2.
3.
1.–2.
3.–4.
2.
2.–5.
2.–3.
4.–5.
5.
5.
3.–5.
3.–5.
4.–6.
8.–9.
6.–9.
6.–9.
3.–9.
4.–9.
6.–9.
9.
6.

Jožica Roršek
Brigita Krulec
Julijana Klančnik
Anita Dušak
Viljem Kotnik
Anja Špiljar
Damjana Šlander

8.
9.
8.–9.
6.–9.
7.–9.
6.–9.
6.–9.

Iztok Gorišek
Iztok Gorišek
Urška Cehner
Saša Bratina

7.–9.
8.–9.
6.–9.
8.–9.
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PODRUŽNIČNA ŠOLA GOTOVLJE
Dejavnost
Mentor
Otroški pevski zbor Vandrovček Anja K. Zakonjšek
Pojem, plešem in igram
Anja K. Zakonjšek
Lego krožek
Mojca Uranjek
Knjižni molji
Anja K. Zakonjšek
Sproščeni otroci
Cirila K. Kaligaro
Angleška bralna značka
Cirila K. Kaligaro
Čarobni svet knjige
Nežika Dobnik
V svetu igre
Nežika Dobnik
S knjigo rastem
Polonca G. Gajšek

Razred
1.–5.
1.–3.
1.–2.
1.
1.–5.
2.–5.
2. in 4.
2. in 4.
3. in 5.

PODRUŽNIČNA ŠOLA PONIKVA
Dejavnost
Mentor
Otroški pevski zbor Deteljica
Andreja Pušnik
Literarni krožek
Andreja Pušnik
Čuk Buk
Andreja Pušnik
Planinski krožek
Tanja Vasle
Mali knjižni molji
Tanja Vasle
Angleška bralna značka
Cirila K. Kaligaro
Dramski krožek
Urška Jeršič
S knjigo v svet
Katja Bolko
Sproščeni otroci
Cirila K. Kaligaro

Razred
1.–5.
2.–5.
3. in 5.
1.–5.
1. in 2.
2.–5.
1.–5.
4.
1.–5.

Vse učiteljice razredne stopnje in predmetni učitelji slovenščine
izvajajo bralno značko od 1. do 9. razreda.
INTERESNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI
Filatelistični krožek
V. Ferant, B. Jevšnik
ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA
Naziv
Šolska skupnost
Šolsko kulturno društvo
Rdeči križ

4.–5.

Mentor
Tina Seibert, Tjaša Tacer
Urška J. Kolar, Karmen Štusej,
Anja Krajnc Zakonjšek, Urška
Jeršič
Elica Vasle, Andreja Pušnik,
Mojca Uranjek
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STATUS UČENCA
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki
je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi
učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki
doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi
učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih
tekmovanjih s področja umetnosti.
Status učenca pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopniki
učenca.
O dodelitvi statusa odloči ravnatelj, pred tem si pridobi mnenje
razrednika oziroma oddelčnega učiteljskega zbora.
Vlogo s potrebnimi dokazili je treba predložiti socialni delavki do 20.
septembra 2022.
KONCEPT ODKRIVANJA IN DELA Z NADARJENIMI UČENCI V
9-LETNI OSNOVNI ŠOLI
Po 11. členu Zakona o osnovni šoli so nadarjeni učenci tisti, ki
izkazujejo visoke nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne
dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu.
Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in
izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela
ter jim omogoča vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne
in skupinske pomoči ter druge oblike dela.
Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v več fazah:
1. EVIDENTIRANJE poteka brez testiranj ali uporabe ocenjevalnih
lestvic. Uporablja se več kriterijev (izjemni dosežki na različnih
področjih, rezultati tekmovanj, hobiji itd.). Učence potrdi razredni
učiteljski zbor v 3. razredu. Tako izberemo širšo skupino učencev,
ki bi lahko bili nadarjeni.
2. IDENTIFIKACIJA pomeni ugotavljanje vrste in stopnje
nadarjenosti. Izvaja se v 4. razredih. Kriteriji so: posebna
ocenjevalna lestvica za učence, ki jo izpolnjujejo učitelji, test
intelektualnih sposobnosti in test ustvarjalnosti. Učenec bo
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prepoznan za nadarjenega, če bo nadpovprečen vsaj pri enem
kriteriju.
3. SEZNANITEV IN PRIDOBITEV MNENJA STARŠEV
Svetovalna delavka seznani starše z rezultati psihodiagnosticiranja
in nadaljnjim potekom akcije.
V šol. letu 2022/2023 bomo učencem, ki kažejo posebne
sposobnosti, omogočili nadgradnjo njihovih močnih področij v
različnih delavnicah, ki jih bodo izvajali predmetni učitelji.
PREDMETNIK
A. Obvezni program
1. triada
2. triada
Predm./št. ur tedensko 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r.
Slovenščina
Matematika
Tuj jezik
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba (SD)
Geografija
Zgodovina
Domovinska in
državljanska kultura in
etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje (SN)
Naravoslovje in
tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
Izbirni predmeti
Število predmetov
Število ur tedensko

6
4

Tedni pouka
Oddelčna skupnost
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi

2
2

3

7
4
2
2
2

3

7
5
2
2
2

5
5
2
2
1,5
2

5
4
3
2
1,5
3

7. r.

3. triada
8. r. 9. r.

5
4
4
1
1

4
4
4
1
1

3,5
4
3
1
1

4,5
4
3
1
1

1
1

2
2
1

1,5
2
1

2
2

2
2
1,5

2
2
2

3

2
3

3

3

3

3

3

1
3

6
20

7
23

7
24

8

9

35

35

35

4
3

4
3

4
3

35
0,5
3
3

23

3

2
1
1,5
3
2
2/3
11 12/14

23,5 25,5 25,5 27/28

35
0,5
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Tehniški dnevi
Športni dnevi
Tedni dejavnosti
B. Razširjeni
program
NEOBVEZNI IZBIRNI
PREDMETI
Prvi TJ
Drugi TJ
Drugi TJ ali
umetnost,
računalništvo, šport,
tehnika
Individualna in
skupinska pomoč
učencem z učnimi
težavami
Dopolnilni in dodatni
pouk
Interesne dejavnosti
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IZBIRNI PREDMETI 2021/2022
Učenci tretje triade lahko sooblikujejo svoj šolski urnik, da izberejo
dve ali tri ure izbirnih predmetov po lastnih željah in interesih. Tako
si sami izbirajo znanja, ki jih želijo usvojiti ali nadgraditi.
Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom,
so lahko z ustreznimi prilogami (soglasje staršev, potrdilo o vpisu)
oproščeni obiskovanja izbirnih predmetov v celoti ali pa le pri eni uri
tedensko. V tem šolskem letu se bodo za učence 7., 8. in 9.
razreda izvajali naslednji izbirni predmeti.
Družboslovno-humanistični sklop
1. Likovno snovanje I, II, III
2. Filozofija za otroke: Jaz in drugi
3. Filozofija za otroke: Kritično mišljenje
4. Ansambelska igra
5. Nemščina I, II, III
6. Filmska vzgoja I, II
7. Hrvaščina I, II
8. Glasbena dela
Naravoslovno-tehnični sklop
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9. Urejanje besedil
10. Multimedija
11. Računalniška omrežja
12. Robotika
13. Šport za zdravje
14. Nogomet
15. Košarka
16. Odbojka
17. Poskusi v kemiji
18. Obdelava gradiv: Les
19. Obdelava gradiv: umetne snovi
20. Zvezde in vesolje
21. Sodobna priprava hrane
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI, ki se bodo izvajali v 4., 5. in 6.
razredu:
– šport, tehnika, umetnost, nemščina in računalništvo
(centralna šola);
– računalništvo (POŠ Ponikva);
– šport (POŠ Gotovlje).
PLAN ŠPORTNIH DNI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
Dejavnost
Planinski pohodi
Teden mobilnosti
Kros
Zimski športni dan:
smučanje, plavanje,
drsanje, pohod
Razprimo jadra
Kolesarjenje – izpit
Preverjanje plavalne
pismenosti
Štafetni teki: Eko
akcija – Čas se
izteka
Ples
Na kolesarski dirki
po Sloveniji

Termin
september
september
oktober
januar

Razred
1.–9.
5.
1.–9.
1.–9.

Vodja
športni pedagogi
razredniki
športni pedagogi
športni pedagogi

maj
maj
junij

1.–9.
5.
3. in 6.

oktober

7. in 8.

športni pedagogi
razredniki
športni pedagogi
razredničarke
Športni pedagogi,
eko koordinatorji

junij
junij

9.
1., 2.
in 4.
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razredniki
razredniki

Športni, naravoslovni, tehniški dnevi na obeh podružničnih šolah se
izvajajo po internih planih POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva.
V okviru športnih aktivnosti se bo v mesecu aprilu odvijalo testiranje
za športno-vzgojni karton za učence od 1. do 9. razreda.
PLAN NARAVOSLOVNIH, TEHNIŠKIH IN KULTURNIH DNI
Celostni kulturni dnevi za vse razrede
Dejavnost
Vsebina, kraj
Termin
Vodja
1. KD

Praznikov se veselimo

23. 12. 2022

2. KD

Kultura nas bogati
(ogled gledališke
predstave)
Ustvarjalni mozaik

10. 1.2023
16. 2. 2023
7. 3. 2023
17. 5. 2023

Vsebina
Promet in mobilnost
Izdelava novoletnih
okraskov
Skrb za zdravje
Eko-zdrava šola

Termin
september
november

Vodja
razredniki
razredniki

februar
7. 4. 2023

razredniki

Dišeča vrečica,
Zeliščni vrt
Življenjska okolja, ZOO
Ljubljana
Veselimo se počitnic

april

razredniki

junij

razredniki

23. 6. 2023

razredniki

Vsebina
Promet in mobilnost
Hišni ljubljenci in druge
domače živali
Izdelki iz gline

Termin
september
september

Vodja
razredniki
razredniki

november

razredniki

3. KD

U. Jaušovec
Kolar, K.
Štusej
U. Jaušovec
Kolar, K.
Štusej
U. Jaušovec
Kolar, K.
Štusej

1. razred

Dejavnost
1. TD
2. TD
1. ND
2. ND
3. TD
3. ND
4. KD
2. razred
Dejavnost
1. TD
1. ND
2. TD
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razredniki,
aktiv
naravoslovja

2. ND

Eko-zdrava šola

7. 4. 2023

razredniki,
aktiv
naravoslovja

3. TD
3. ND
4. KD

Konstrukcija (gradniki)
Skrb za zdravje
Veselimo se počitnic

april

razredniki
razredniki
razredniki

Termin
september
marec,
april

Vodja
razredniki
razredniki

1. ND
2., 3. TD
2. ND
3. ND

Vsebina
Promet in mobilnost
Plavalni teden
(CŠOD Murska Sobota)
Pomurje nekoč in danes
Da bomo zdravi
Eko-zdrava šola

februar
7. 4. 2023

razredniki

4. KD

Veselimo se počitnic

23. 6. 2023

razredniki

Vsebina
Iz starega novo –
pomen recikliranja, ŠVN
Kurentova delavnica
Maketa gradu
Izdelek iz naravnih
materialov
Orientacija, ŠVN

Termin
september,
marec
-»-»maj/junij

Vodja
razredniki

september,
marec
-»-

razredniki

7. 4. 2023

razredniki,
aktiv
naravoslovja

3. razred
Dejavnost
1. TD

4. razred
Dejavnost
1. TD
2. TD
3. TD
4. TD
1. ND
2. ND
3. ND

Vreme in podnebne
spremembe
Eko-zdrava šola

5. razred
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po dogovoru

23. 6. 2023

razredniki,
aktiv
naravoslovja

razredniki
razredniki
razredniki

razredniki

Dejavnost
1. ND

Vsebina
Površinski in podzemni
kraški pojavi (CŠOD
Rak)
Raziskujemo reko Rak
Rimska nekropola,
Jama Pekel (Šempeter)
Tradicionalne slovenske
jedi
Preživetje v naravi –
bivaki
Izdelki iz gozdnih plodov
Eko-zdrava šola

Termin
oktober
2022

Vodja
razredniki,
učitelji
CŠOD

junij

razredniki

oktober
2022

razredniki,
učitelji
CŠOD

7. 4. 2023

razredniki,
aktiv
naravoslovja

Termin
oktober

2. TD
1. ND
3. TD

Vsebina
Promet in mobilnost (PP
Celje)
Praznično ustvarjanje
Smučarska ŠVN
(Ribnica na Pohorju)

Vodja
razredniki,
A. Špiljar
zaposleni
razredniki,
vaditelji SK
Gozdnik

2. ND

Eko-zdrava šola

7. 4. 2023

4. TD

Vulkanija, lončarstvo

maj/junij

3. ND

Zdravstvena sistematika

po dogovoru

2. ND
3. ND
1. TD
2. TD
3. TD
4. TD

6. razred
Dejavnost
1.TD

7. razred
Dejavnost
1. ND

2. ND

Vsebina
Naravoslovne
delavnice v Mozirskem
gaju
Eko-zdrava šola
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november
december

Termin
26. 9. 2022

7. 4. 2023

razredniki,
aktiv
naravoslovja
razredniki,
aktiv TIT

razredniki

Vodja
razredniki,
aktiv
naravoslovja
razredniki

3. ND

Naravoslovne
delavnice na Bukovici

maj 2023

1. TD

Hiša eksperimentov,
Narodna galerija
Praznično ustvarjanje
Svet energije (Krško),
Muzej Brežice
Ogled proizvodnje
Aplast in delavnice

4. 10. 2022

8. razred
Dejavnost
1. ND

Vsebina
Tehnopark Celje

Termin
4. 10. in
5. 10. 2022

2. ND

Eko-zdrava šola

7. 4. 2023

3. ND

Zdravstvena
sistematika
Praznično ustvarjanje
Spoznavanje tehniških
poklicev, ŠC Celje
Muzej motociklov
Grom Vransko,
Agencija za varnost v
prometu
Rudnik in muzej
Mežica

po
dogovoru
november
18. 4. 2023

2. TD
3. TD
4. TD

1. TD
2. TD
3. TD

4. TD

9. razred
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november
9. 11. 2022
10. 11. 2022

marec/april

april/maj

maj/junij

aktiv
naravoslovja
razredniki,
aktiv
naravoslovja
razredniki,
Neli Šuler
zaposleni
razredniki,
učitelji TIT
razredniki,
aktiv TIT

Vodja
razredniki,
aktiv
naravoslovja
razredniki,
aktiv
naravoslovja
razredniki
zaposleni
M. Potočnik,
A. Špiljar
razredniki,
aktiv TIT

razredniki,
aktiv TIT

Dejavnost
1. ND

Termin
oktober

Vodja
aktiv
naravoslovja

2. ND

Vsebina
Biotska raznovrstnost
in kemijska analiza
ribnika Vrbje ter
kemijska analiza
zemlje
Astronomija (Žalec)

november

3. ND

Eko-zdrava šola

7. 4. 2023

S. R. Stergar
razredniki
razredniki,
aktiv
naravoslovja
M. Potočnik,
A. Špiljar
zaposleni
razredniki
N. Šuler,
razredniki

Spoznavanje tehniških 27. 10.
poklicev, ŠC Celje
2022
2. TD
Praznično ustvarjanje
november
3. TD
Dediščina kraja
maj/junij
4. TD
Izdelava scene in
junij
priložnostnih daril
Gledališke prireditve
Učenci razredne in predmetne stopnje si bodo ogledali eno
gledališko predstavo. Predstava bo plačljiva.
1. TD

UČENKE IN UČENCI SPOŠTUJEMO PRAVILA ŠOLSKEGA
REDA
Želimo, da bi se v šoli dobro počutili. K temu bomo vsi
prispevali s primernim vedenjem in spoštovanjem šolskih
pravil.
 K pouku prihajamo pravočasno.
 Šolske prostore zapuščamo takoj po končani zadnji šolski uri
oziroma po zaključenih šolskih obveznostih ali pa se vključimo
v organizirano varstvo.
 V garderobah se preobujemo v šolske copate.
 Učenci nosimo stvari za pouk in športno vzgojo s seboj, prav
tako vse vrednostne predmete.
 Med poukom, po pouku in med odmori ni dovoljena uporaba
mobilnih telefonov, fotoaparatov, fotoaparatov na mobilnem
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telefonu, MP3 in MP4 predvajalnikov. Prav tako uporaba
omenjenih naprav ni dovoljena med vzgojno-izobraževalnim
procesom, ki poteka izven šolskih prostorov. Učencem
nedovoljene elektronske naprave učitelj odvzame in odda v
tajništvo šole, kjer jih osebno prevzamejo starši.
 Za nujne klice je učencem na voljo šolski telefon.
 Učilnice zapuščamo mirno, brez tekanja in prerivanja.
 V času pouka in med odmori se zadržujemo v šoli, upoštevamo
navodila dežurnih učiteljev ter ostalih zaposlenih na šoli.
 Šola je naš drugi dom, v njej preživimo veliko časa, zato
skrbimo za urejenost učilnic, garderob, jedilnice in ostalih
prostorov v šoli. Odpadke odlagamo v za to namenjene koše
(ločevanje odpadkov) – smo EKOFRAJERJI.
 Se medsebojno spoštujemo. Zavedamo se, da je dan lepši, če
znamo lepo pozdraviti in uporabiti besedi PROSIM in HVALA.
 Smo vljudni do starejših in mlajšim dober vzgled.
 Pravila obnašanja med videokonferencami so dodana v Pravila
šolskega reda.
Podrobnejša pravila šole so objavljena na spletnih straneh I.
OŠ Žalec. V začetku septembra jih v okviru oddelčne skupnosti
obravnava vsak oddelek.
VARNOST UČENCEV
V šoli se trudimo zagotoviti varnost učencem. To dosegamo z
različnimi aktivnostmi na področju zdravstvenega varstva, prometne
varnosti, varnosti pri delu v učilnicah ter doslednim izvrševanjem
Pravilnika o varnosti pri delu.
Šola ima izdelan prometno-varnostni načrt in bo tudi v tem šolskem
letu organizirala kolesarske izpite in izpite za vožnjo koles z
motorjem.
Starše prosimo, da svoje otroke opozarjajo na nevarnosti, ki so jim
izpostavljeni na poti v šolo in iz nje.
Otrok naj gre v šolo pravočasno, hodi naj po pločniku, sicer pa po
levi strani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvošolčka
pospremite v šolo sami in ga poučite o nevarnosti. Pokažite mu, kje
in kako lahko prečka cesto. Učenci 1. in 2. razreda naj okoli vratu
nosijo rumene rutice. Če hodijo v mraku, naj nosijo svetla odbojna
telesa, npr. kresničko.
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Poučimo otroke o varnem obnašanju na cesti.
DOLŽNOST UKREPANJA DELAVCEV ŠOLE V PRIMERU
ZAZNAVE NASILJA V DRUŽINI
V skladu z Zakonom o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), ur. l.
RS, št. 16/2008 ter Pravilnikom o obravnavi nasilja v družini za
vzgojno-izobraževalne zavode, Ur. l. RS, št. 104/2009 smo vsi
delavci šole v primeru suma nasilja v družini (ko opazimo na otroku
spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja, ali nam je otrok
zaupal, da je žrtev nasilja, ali pa ima strokovni delavec informacijo
od tretje osebe, ali pa je bil sam priča nasilju) dolžni o tem obvestiti
Center za socialno delo, policijo ali tožilstvo in izvesti še druge
postopke v skladu z zakonodajo.

KOLOFON:
I. OŠ Žalec
Avtorica: Monika Korbar
Jezikovni pregled: Monika Kovačič
Naslovnica: Gaja Audič, 5. r. LUM
Mentorica: Neli Šuler
Čas izdaje: september 2022
Naklada: 850 izvodov

Želimo, da bi vam publikacija služila kot beležka in opomnik.
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