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Spoštovani,

ko starši vpisujete svojega otroka v šolo, se začne za otroka pomembno življenjsko
obdobje. Kar težko si je predstavljati cilje devet let vnaprej. A korak za korakom, iz
dneva v dan, iz meseca v mesec, iz leta v leto šolski dnevi počasi, a vztrajno minevajo,
otrok pa pridobiva potrebna znanja, spretnosti, veščine in si razvija osebnostne lastnosti.

Vsa leta šolanja na šoli govorimo o viziji, o našem skupnem poslanstvu, rednih in
nadstandardnih aktivnostih, o odnosih, medsebojnem sodelovanju in spoštovanju ter
medgeneracijskem povezovanju. To vsako šolsko leto zapišemo v naš Letni delovni
načrt, Zanimivček, ki prav letos praznuje svojih dvajset let. Eno polnoletnost je prestal,
drugo, baje ta pravo, bo doživel prihodnje leto. Vsa leta se trudimo, in prav je tako, da
otroke skupaj pripeljemo do spoznanja, da je v življenju potrebno najprej vzpostaviti
spoštovanje do sebe, takoj zatem spoštovanje do staršev, starih staršev, učiteljev in vseh
drugih odraslih.

Odrasli smo mlajšim vzorniki in ravnati se je potrebno v skladu s tem. Prav je, da
najprej postavimo ogledalo predse in poskušamo začeti spreminjati vse, kar bi lahko
škodovalo otrokom na poti odraščanja. Zazreti se vase je zahtevno in odgovorno
dejanje. Mnogokrat nismo srečni s podobo, ki jo zagledamo v ogledalu. V mislih si
morda želimo drugačno sliko. Če se naučimo uresničevati sličice iz miselnega sveta na
način, ki je za neko sredino sprejemljiv, v skladu z etiko in vrednotami, potem smo na
pravi poti. V kolikor smo pri uresničevanju svojih in šolskih ciljev sebični, pristranski,
nesodelovalni in vidimo le sebe in svoje potrebe, pri tem pa še sevamo negativno
energijo in povzročamo drugim težave, potem to ne more biti in ni dobra popotnica
otrokom, ki nas na vsakem koraku opazujejo. To je še posebej škodljivo, če kot odrasli
celo podpiramo tovrstna otrokova ravnanja.

Šola je velika skupnost, kjer morajo vladati »daj-dam« odnosi, kjer mora vsakdo kdaj
pa kdaj popustiti, se zaustaviti ali celo stopiti korak nazaj, nato pa odprto in pozitivno
narediti korak naproti drugemu. Za sebičnosti v šoli ni mesta.

Na naši šoli zadnje čase veliko govorimo o ključnih vrednotah, kot so znanje, delo,
sodelovanje, medsebojno spoštovanje, spoštovanje različnosti in medgeneracijsko
sodelovanje. Omenjene vrednote bi radi nadgradili še z drugimi t.i. evropskimi
vrednotami, zato smo se pridružili pobudi SAZU o vključitvi šole v projekt Etika in
vrednote v vzgoji in izobraževanju. Imenovali smo tudi že varuhinjo etike in vrednot.

In kakšna so naša pričakovanja v zvezi s tem? Predvsem se želimo poglabljati v naša
skupna vsakdanja ravnanja, ki imajo na šolarje največji vpliv. Negovati želimo vzpodbudne
medosebne odnose, iskren, odkritosrčen nasmeh in pogled, izražati veselje ob srečanju
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v prostorih šole in v njeni okolici, izrekati dobrodošlico drug drugemu s prijaznimi
jutranjimi in dnevnimi pozdravi, še naprej nagrajevati dobra dejanja z drobnimi
pozornostmi, kot so stisk roke, ploskanje, ustna pohvala, pohvala na LCD-zaslonu itd.
Vse bomo dosledno izvajali s skrbno načrtovanimi vsebinami oddelčnih sestankov in
pri rednih ter popoldanskih urah pouka, na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in
drugih srečanjih s starši.

Pri tem pričakujemo tudi vašo podporo in pomoč, spoštovani starši. Sodelovanje,
pozitivna prizadevanja in podpora pri vsakdanjih korakih bodo pomagali k doseganju
zahtevnejših ciljev. Merilo uspeha bo naše skupno zadovoljstvo, po treh letih pa tudi
prejet certifikat etike in vrednot, ki si ga bomo s svojim delom in načinom vzpostavljanja
medosebnih odnosov tudi zaslužili.

Veseli me, da smo startali visoko, naše generacije učencev so iskrene, delovne, pozitivno
naravnane, razmišljujoče, a otroško razigrane in kljub časom, ki jih preživljamo, zelo
optimistične. Iskrena hvala vsem tistim staršem, ki ste že sedaj skupaj z nami, ki
podpirate skupna prizadevanja in želite šoli in posredno svojim otrokom dobro. Hvaležni
smo, da predlagate ustvarjalne, enkratne zamisli, s katerimi lahko vsi skupaj postajamo
vse boljši, z  eno besedo kakovostnejši. Hvaležni pa bodo predvsem  otroci, naši učenci,
ko odrastejo.

Naša želja je v tvorna prizadevanja pritegniti še vse tiste, na drugem, skrajnem robu, ki
ne najdejo poti do nas, ne želijo upoštevati šolske vizije in jim je sodelovanje tuje. Ker
verjamemo v pozitivne pristope in že dvajseto leto sistematično delamo na razvoju
etike in vrednot na naši šoli, smo prepričani, da bomo uspeli.

Devet let šolanja je dolga doba, zato imamo na voljo veliko časa, ki je trenutno naš
zaveznik. Pomagajmo otrokom, našim učencem, na poti v odraslost, da bodo
samozavestni, odgovorni in bodo vedeli, kaj želijo ter bodo pripravljeni na izzive
prihodnosti. Osebnostna zrelost, sposobnost sodelovanja, delovne navade in kakovostno
znanje bodo aduti v rokah naših otrok.

Ob začetku šolskega leta 2013-2014 vsem skupaj, učencem, staršem in zaposlenim,
želim veliko ustvarjalnih in tvornih trenutkov  in se zahvaljujem za vse dosedanje
vložke in napore. Skupaj z vami se iz leta v leto veselim vseh drobnih in velikih
uspehov.

Vsakoletna moja praksa pa je, da svoj nagovor končam z neko mislijo, zato naj bo tudi
letos temu tako:

»Zelo pomembno je živeti z neomejeno dobro voljo. Pridobiti je treba boljše navade.
Vse kar je slabo, zamenjati z dobrim. Izboljšanje samega sebe je DNK za izboljšavo
življenja nasploh.«
Alfred Lord Whitenhard

V novem šolskem letu pa se še dodatno veselim sodelovanja z vsemi vami.

        Ravnateljica, mag. Karla Škrinjarić, spec.
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RAVNATELJICA
mag. KARLA ŠKRINJARIĆ

POMOČNICA
Leonida Medved

VODJ  PODRUŽNIC 1 in 2I
Martin Druškovič

Melita Plemenitaš Tkalec

EKO SVET
Melita Plemenitaš Tkalec

ŠOLSKI SKLAD
Frumencij Weilguni

RAČUNOVODSTVO
Olga Drofenik

PEDAGOGINJA
Petra Železnik

UČITELJI V
I.  VI OBDOBJU

UČITELJI V
II.  VI OBDOBJU

UČITELJI V
III.  VI OBDOBJU

PREDSEDNIKI OS V
I.  VI OBDOBJU

PREDSEDNIKI OS V
II.  VI OBDOBJU

PREDSEDNIKI OS V
III.  VI OBDOBJU

UČENCI od 
1. r do 6. r  

UČENCI od 
7. r do 9. r  

RAZREDNI 
UČITELJSKI ZBORI

RAZREDNI 
UČITELJSKI ZBORI

RAZREDNI 
UČITELJSKI ZBORI

STROKOVNI DELAVCI - UČITELJSKI ZBOR ŠOLE  

SPECIALNA 
PEDAGOGINJA
Karla Koražija

OSTALI STROKOVNI
DELAVCI

KNJIŽNIČARKA:

RAČ UNAL NIKA R:

UČITELJ TJN

:
GIBALNO 

OV I R A N  U Č E N C :

ZDRAVSTVENA VZGOJA:

Z O B O Z D R A V S T V E N A  
VZGOJA:

 

 

 

 

 

 

Zdenka 
Ižanc

F ranc 
Kregar

Magda 

Majda Kramberger

 

Barbara Štefančič

Ernest Artič

Sep

V 6. R PO 
PROGRAMU DER GRÜNE 
MAX
SPREMLJEVALEC 

E GA A

LABORANT: Goran Koražija

KOORDINATORJI PROJEKTNIH 
TIMOV

D O S E G A N J E  N A J V I Š J I H  
STANDARDOV KAKOVOSTI:

 PO PLANU OS NA TEMO 
VREDNOTE

NAČRTOVANJE DELA NA PODROČJU 
VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNEGA 
PROCESA: 
ZAGOTAVLJANJE STANDARDOV S 
PODROČJA DOKUMENTACIJE:  

mag. Karla Škrinjarić

Leonida Medved, Petra Polajžer, Urška 
Šipec

 elita 
Plemenitaš Tkalec Marjana Führer

mag. Karla Škrinjarić, Gabi 
Čakš

EKO IN ZDRAVA ŠOLA: 

DAN ŠOLE
: 

M
in 

ŠOLSKA PREHRANA: 

CŠOD: 

TURISTIKA: 

ID : 

MAT OPISMENJEVANJE  
IN INTERAKTIVNA TABLA: 

D E L O   
N A D A R J E N I M I  i n  
PORTFOLIO: 
DELO Z OTROKI S POSEBNIMI 
POTREBAMI: 

:

I : 

Nataša Berk

Urban Šipec, Petra Polajžer, 

Nataša Berk
Marko 

Čonžek

Leonida Medved

Ž

Petra Železnik

Karla Koražija
Jožica 

Nuč

 Matejka Tirgušek
Jelka Županec

Frumencij Weilguni

Jelka
upanec

 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG: 

 IN FLEKSIBILNI PREDMETNIK

, E-GRADIVA
 

P OP E S T R IM O  Š OL O ,  Z
 O T R O K I

MEDNARODNO SODELOVANJE

E V R O PA  V  Š OL I  in  O TR O Š K I  
PARLAMENT:
NTERNETNE STRANI

SVETOVALNA SLUŽBA

SOCIALNI 
DELAVEC

Frumencij Weilguni

NEPEDAGOŠKI DELAVCI

Srečko KidričBojan Šafranko

Mario Kantolić

kuharšolski hišnik čistilkašportna dvorana
Mirko Smole Mira Kovačec
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KOORDINATORJI
I. VIO

3. RAZRED:

C E L O T N O  O B D O B E :  J

1. IN 2. RAZRED:

OPB:

Marjana Zajko
 Damjana 

Kralj
 Natalija Šlogar  

 Marjana Zajko
TJA:

:
KULTURNA ŠOLA:

 Karla Koražija

 Mojca Kmetec 
 Mojca 

Pažon

FIT:
FOLKLORA

 Petra Polajžer

KOORDINATORJI
III.  VIO

POVEZAVA MED AKTIVI-
CELOTNO OBDOBJE

FILMSKA VZGOJA: 

: 

IZBIRNI PREDMETI: 

Jelka 
Županec
NARAVOSLOVNI AKTIV:

DRU ŽBOS L OVN I AK TIV:  

N I  A K TI V

A

POUK V SKUPINAH SL :

POUK V SKUPINAH MAT: 

POUK V SKUPINAH TJA: 

 Jelka 
Županec

Jožica Nuč

Š ć

Matejka Tirgušek

Zdenka Petek

Andraja Mašera

Š PO R T :  

DIFERENCIACIJ  PRI POUKU 
in NPZ: 

J

I z t ok  
Majcenovič

mag. Karla krinjari
 

Petra 
Polajžer

Matejka 
Tirgušek

KOORDINATORJI
II. VIO

CEL OTNO OBDOB E:  J
Marjana Führer
N

NP
NP
ŠPORT : 

P Z  S L J :  

Z MAT: 
Z TJA: 

NI AKTIV

M a t e j k a  
Tirgušek

Jelka Županec
Mateja Vidovič

Iztok 
Majcenovič

in

SVET STARŠEV
mag. Kristian Goručan

KOORDINATORJI DRUŠTEV

KULTURNO DRUŠTVO SPOMINČICE:

ŠPORTNO DRUŠTVO SLATNA: 

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE 
ISKRICE:

 
Mojca Pažon

Dragan 
Šućur

 Damjana Kralj

SVET ZAVODA
od 9. 12. 2012 dalje

Marjana Führer, predsednica
Leonida Špiljak

Matejka Tirgušek
Brigita Sajko

Petra Dragojević

VERTIKALNA POVEZAVA , II.
I

ŠPORT:
NARAVOSLOVJE: 
DRUŽBOSLOVJE: 

 I.  in 
I I. VIO

 Petra Polajžer
Brigita Sajko
Matejka Tirgušek

LEGENDA
ODGOVORNOST

PRISTOJNOSTI-NALOGE

KOORDINATORJI TIMOV

Boštjan Medved
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EJ^ORDOP ENIBESV INROVOGDO

NIAJOGZV
EJNAVE@ARBOZI

ujnave`arboziniijogzvvETONDERVniAKITEmargorP
amargorpajnihurav,{ka^ibaG

tondervniekite

IKIZEJ

tsovijlremirpniZPNanajnanzitsovokakugivdkpotsirpne~itametsiS
imavaksizarimigurdz

.ceps,}irajnirkŠalraK.gam

OIV.Ivakizejagek{elgnaejnave~uoP aji`aroKalraK

ejnavoledosondorandeM ~uNaci`oJ

ARUTLUK

ejnavogenniejnajnarhoazrotsorptokalo[tkejorpiksjicavonI
ali~orziageksdujlagek{orto

cetemKacjoM

aNnipukshinrolklofejna~ersondorandem:elo{enrutlukitkejorP
ejna~ers,ovonabruaNvejrakinomrahejna~ers,ovejrogerg

ajtelopdoovolSvortsekrohiksnilodnam
no`aPacjoM

ajtepageksvorobzitsovokakgivD necjaMratneborTa{ataN

TROP[

alo{TIF re`jaloParteP

4102od3102dogolsiksjnejlvi`vardZtkejorP ke`no^okraM

ejvardzazitsonvitkaentrop{niejnabiG re`jaloParteP

EN^ILZAR
ITSONVAJED

itsovokakvodradnatshij{ivjanejnagesoD .ceps,}irajnirkŠalraK.gam

olo{omirtsepoPtkejorP kinzele@arteP

aderzar.9od.4dotnemalrapik{ortO ke{ugriTakjetaM

savaksporvE okjaZanajraM

amzirutavendagenvotevsojivti`elebozajogzvan~itsiruT kreBa{ataN

,voderzar.1ecne~uaz)oiloftrop(vecne~uvok`esodhinbesoapaM
ovajlmerpsazoja~oldoonjlovotsorpesik,ecne~uniecne~uenejradan

akderpanagenbeso
kinzele@arteP

ajlokoagen~izejejuticne~U ~idogaJak{rU

mecne~u~omopanvokortsantadoD aji`aroKalraK

0ujlisananmokraduopsatr~anagenjogzVajnajavziejnajlmerpS .ceps,}irajnirkŠalraK.gam

aderzar.9od.6ecne~uazvotemderphine~olodejnave~uoponlibiskelF devdeMadinoeL

ajickaanlitsi~aksnadalmopS .ceps,}irajnirk[alraK.gam

OVTŠINLANU^AR
atsemageksjicamrofnivetideruniukuopirpemerpoenvitkaretniabaR

ecne~uaz
.ceps,}irajnirk[alraK.gam

AJNIHUKAKSLO[
niokelmokslo[atkejorpUE,anarhanaledirpok{olokeniavardZ

ejdasokslo[
kreBa{ataN

NIANTEMORP
ANRA@OP
TSONRAV

itsonravenra`opnientemorpikajnvokortsimijnanuzzejnavoledoS devdeMadinoeL,ru}uŠnagarD

nielo{ziajicaukave,ima~ersenimigurdniiminvaranderpovtsraV
ecindavolet

,.ceps,}irajnirk[alraK.gam
devdeMadinoeL

Prednostne naloge na področju celotnega izobraževalnega procesa bodo temeljile na
razumevanju in vnašanju vrednot v vsakdanje življenje ter dvigu znanja učencev.
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Na pobudo gospoda Boruta Pahorja, predsednika države in MIZŠ, smo se naši šoli
vključili v projekt  Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Program  bo potekal s
podporo Inštituta za Etiko in vrednote, ki je bil ustanovljen decembra 2012, na
pobudo Slovenske akademije znanosti in umetnosti.  Program temelji na postavki, da
je eno od temeljnih poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in  z vrednotami
usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah. Cilj programa je oblikovati stabilno družbo,
utemeljeno na etičnih standardih, vrednotah in znanju. Ozaveščati želimo mladostnike
in otroke za odločanje in obnašanje, ki temelji na etičnem ravnanju, vrednotah in
znanju, krepiti kompetence učiteljev za integracijo etike in vrednot v izobraževalno
delo ter krepiti stabilno družbo (starše) za odgovorno ravnanje. Program temelji na
modelu Evropsko ogrodje etike in vrednot, ki ni osredotočen zgolj na eni dimenziji,
ampak so v njem ključna vrednotna področja in vrednote uravnotežene v celoto
stabilne družbe (življenje, znanje, delo, humanost, socialna skrb, integriteta, poštenost,
kultura, tradicija, univerzalizem).
Program bo potekal v treh fazah. Prvo leto (od septembra 2013 do junija 2014: prva
faza, raziskava sedanjega stanja med zaposlenimi, starši in starejšimi učenci), nato
drugo leto (od septembra 2014 do junija 2015: izobraževalni moduli, aktivnosti na
področju etike in vrednot) ter tretja faza (od septembra 2015 do junija 2016: izobraževanje
in raziskava stanja po opravljenem programu).
(Povzeto po gradivu o predstavitvi programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju,
ki ga je pripravil Inštitut za etiko in vrednote).

������������'��&�(������������������-��.������
V šolskem letu 2012/2013 smo pod okriljem Slovenskega instituta za kakovost in
meroslovje (SIQ) pristopili k projektu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.
Gre za sistematičen in celovit pristop k vodenju kakovosti v vzgojno-izobraževalnih
zavodih na poti sistematičnega uvajanja nenehnih izboljšav za dober učinek in
zadovoljstvo udeležencev procesa. Cilj naše šole je, da v 3 do 5 letih izdelamo model
kakovosti delovanja šole na zahtevanih področjih (splošne zahteve, obvladovanje
dokumentacije, voditeljstvo in vodenje, razvoj zaposlenih, komunikacije, sodelovanje z
učenci in starši, vzgojno-izobraževalni proces, razvoj in nenehno izboljševanje) in
pridobitev certifikata ISO: 9001.
V vnaprej načrtovanih časovnih intervalih bomo izvajali tako notranjo presojo sistema
kakor tudi zunanjo, in sicer s strani zunanjih presojevalcev.

��(�������������'����������-����@� )*
Glavni organizator in nosilec projekta Simbioza@e-pismena Slovenija je nevladni in
povsem neodvisen Zavod Ypsilon.
Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti starejših. Tako bomo v tednu od 21. 10.
2013 do 25. 10. 2013 od 9.00 v računalniški učilnici VIZ II. OŠ Rogaška Slatina
organizirali teden  medgeneracijskega povezovanja in e-izobraževanja starejših. Projekt
poteka na prostovoljni ravni z izvedbo delavnic e-opismenjevanja starejših, v katerih
mladi učijo starejše osnov uporabe računalnika in mobilne telefonije.



stran 8

8. a Karmen FERLEŽ
8. b Biljana STREZOVSKI
8. c Aleksandra PAŽON PLEVNIK
9. a Katarina DRAGOVAN
9. b Blanka POGLAJEN ČUVALO
9. c Sandi FAJS

1. k, 2. k Tadeja MIKŠE
3. k Bernarda GAJŠEK
4. k Maks ČERNELIČ
5. k Andreja MESIČEK

1., 2. in 3. sf Martina PUŠAVER
4. in 5. sf Melita LESAR

1. a Angela BELE
1. b Minka GERZIĆ
2. a Ines JANJIĆ
2. b Boštjan MEDVED
3. a Ervin POLAJŽER
3. b Darja BERLOŽNIK
4. a Tanja ZORIN
4. b Sonja LEŠNIK
5. a Erih MAJCENOVIČ
5. b Duško HAJDER
6. a Nataša Novak TADINA
6. b Brigita PLAVČAK
7. a Leonida JAGER
7. b Milanka Virant LEVSTIK

���������!��

Pristojnosti Sveta zavoda so opredeljene z zakonom določenimi pravili. Na osnovi
sprememb in dopolnitev Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
je v Svet zavoda imenovanih pet predstavnikov strokovnih delavcev zavoda, trije člani
Sveta staršev in trije člani ustanovitelja.
9. 12. 2012 so bile volitve novega sestava Sveta zavoda za mandatno obdobje štirih let:

���������(�

PREDSTAVNIKI STARŠEV:

1. mag. Kristian Goručan

2. Maks Černelič

3. Boštjan Medved

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:

1. mag. Jasna Junkar

2. Monja Puhek

3. Milena Prgin

PREDSTAVNIKI UČITELJEV:

1. Marjana Führer

2. Leonida Špiljak

3. Matejka Tirgušek

4. Brigita Sajko

5. Petra Dragojević

�����������(�
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VIZ II. OSNOVNO ŠOLO ROGAŠKA SLATINA je ustanovila Občina Rogaška Slatina
na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda z dne 26. 6.
1996. Odlok o ustanovitvi je bil objavljen v Uradnem listu RS, št 43/96, in je začel
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 10. 8. 1996. V Uradnem listu RS
54/1998 in 61/2002 pa so navedene spremembe in dopolnitve prvega odloka.
Ime šole: Javni vzgojno-izobraževalni zavod II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA.
Skrajšano ime šole: VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. Sedež šole je: Ulica Kozjanskega
odreda 4, Rogaška Slatina.
V sestavi šole delujeta dve podružnični  šoli, in sicer: Podružnična osnovna šola
Kostrivnica in Podružnična osnovna šola Sveti Florijan.
1. Šolski okoliš centralne šole zajemajo naslednja naselja oziroma ulice: Celjska cesta,
Cesta na Boč, Cesta na Bellevue, Gozdna ulica, Gubčeva ulica, Ivanov hrib, Lovska
ulica, Ob progi, Partizanska cesta, Pod Bellevujem, Na trati, Prešernova ulica, Prvomajska
ulica, Spodnja cesta, Stritarjeva ulica, Šlandrova ulica, Ulica Kozjanskega odreda,
Tržaški hrib (določene hišne številke), Zdraviliški trg, Žibernik, Plečnikova ulica,
Slomškova ulica, Ulica Zrinjskega, Ulica Ele Peroci, Vegova ulica, Linhartova ulica in
Župančičeva ulica.
Zaselki: Gradiški dol, Irje, Cerovec, Ločen dol, Male Rodne, Ratanska vas, Tekačevo,
Zgornje in Spodnje Negonje in Zgornje Sečovo.
2. Šolski okoliš Podružnične osnovne šole Kostrivnica obsega naslednja naselja: Zg.
Kostrivnica, Sp. Kostrivnica, Gabrovec, Drevenik, Podturn, Zg. Gabernik, Sp. Gabernik,
Podplat, Brezje pri Podplatu, Čača vas, Zagaj pod Bočem in Kamna Gorca.
3. Šolski okoliš Podružnične osnovne šole Sv. Florijan obsega naslednji naselji: Sv.
Florijan, Strmec pri Sv. Florijanu z vsemi zaselki.

Sodelujemo s/z:
Zavodom RS za šolstvo, enote Celje, Maribor in Ljubljana,
Ministrstvom za šolstvo in šport,
Zavodom za šport RS Planica,
Javnim skladom RS za razvoj kadrov in štipendij,
Goethe-Institutom Ljubljana,
Avstrijskim inštitutom Ljubljana,
Občino Rogaška Slatina, še posebej z Oddelkom za družbene dejavnosti,
KS Kostrivnica in Sveti Florijan,
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Rogaška Slatina,
Postajo mejne policije Rogaška Slatina,
Občinsko športno zvezo,
Knjižnico Rogaška Slatina,
Zavodom za kulturo,
Javnim skladom za kulturne dejavnosti, območno izpostavo Rogaška Slatina,

��(�����������(������
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Zavodom za turizem,
Pegazovim domom,
Območnim društvom invalidov Zgornje Posotelje,
ostalimi društvi v okolju,
Vrtcem Rogaška Slatina, I. OŠ Rogaška Slatina, III. OŠ Rogaška Slatina, Šolskim
centrom Rogaška Slatina, Glasbeno šolo Rogaška Slatina,
OKP in SLOPAK,
Banko Celje, d. d., SKB banko,
zavarovalnicami,
delovnimi in drugimi organizacijami (npr. RK),
in vsemi, odprtimi za sodelovanje.

- šest matičnih učilnic za I. VIO /382 m2

- OPB /76,5 m2

- štiri matične učilnice za razredno
stopnjo /263 m2

- trinajst specialnih učilnic za predmetno
stopnjo /853 m2

- trije večji kabineti /110 m2

- šest manjših kabinetov
- večnamenska računalniška učilnica s
strojno opremo /107 m2

- športna učilnica v telovadnici
- telovadnica /1.763,23 m2

- knjižnica /110m2

- računalniški kabinet za strokovno delo
pedagoških delavcev /12 m2

- fototemnica /6 m2

- zbornica /66 m2

- šest pisarn za strokovne delavce /94 m2

- pisarna računalnikarja /17 m2

- avla z jedilnico /143 m2

- kuhinja /31 m2

- šest sanitarnih vozlov v šoli /113 m2

- dve garderobi v šoli /79 m2

- igrišča /1.780 m2

- atletska steza /520 m2

- kotlovnica /45,60 m2

- kletni prostori /37,20 m2

- zaklonišče /294 m2

- zelenice /5.500 m2

- vrt /1.000 m2

- parkirni prostor /2.200 m2 (polovico ga
uporablja VVO)

- druge površine z atletsko stezo do meje
parcel /14.000 m2

- krožišče

!������'������������������!���

5913 m2 notranje dejanske talne površine
9900 m2 zunanje dejanske talne površine

294 m2 zaklonišče

Od tega Vrtec Izvir:
- OPB /76,5 m2

- WC /9,42 m2

- kabinet /6 m2

- hodnik /15 m2

SKUPAJ /107 m2
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1. SPLOŠNI UKREPI

1.1. Izjave
V podpis jih dajemo staršem po potrebi in presoji, ko je nujno, da so seznanjeni in
soglašajo s predlaganimi pravili.

1.2. Ukrepi za preprečevanje širjenja gripe
Večkrat dnevno si temeljito umijemo roke z milom in vodo (20 s), zlasti še pred
obroki in po uporabi sanitarij. Čiste suhe roke razkužimo še z majhno količino
razkužila. Pri kihanju in kašljanju uporabljajmo papirnate robčke za enkratno uporabo,
ki jih takoj po uporabi odvrzite v koš za komunalne odpadke.

1.3. Ukrepi za preprečevanje širjenja naglavnih uši
Naglavne uši so velika nadloga. Starši redno pregledujte otrokom lasišče in v primeru
pojava uši ustrezno ukrepajte. O tem obvestite razrednika in vodstvo šole, da lahko
pisno obvestimo vse starše o pojavu in pravilnem ukrepanju. Ker je težko identificirati
povzročitelja uši, razen tega se hitro širijo, je smiselno, da so obveščeni vsi starši tega
oddelka hkrati.

1.4. Prepoved rabe pirotehničnih sredstev v šoli in zunaj
V času pred prazniki, ko je na trgu mogoče dobiti različna pirotehnična sredstva
(petarde, pok vrvice, rakete …), sta prinašanje le-teh v šolo in njihova raba strogo
prepovedana. Vse morebitne kršitelje bomo prijavili policiji.

1.5. Prinašanje nevarnih predmetov (noži, vžigalniki ipd.), alkohola, cigaret in
podobnega v šolo je strogo prepovedano, saj s tem ogrožate svoje zdravje in varnost
ter varnost drugih. O zaseženih predmetih bomo obvestili tudi policijo.

1.6. V času izvajanja VI dejavnosti (DOP, DOD, ID, pouk, IP, kosilo, varstvo vozačev,
POŠ, ZŽS, odmori) je strogo prepovedano nenadzorovano zapuščanje šole in odhajanje
izven šolskega okoliša za vse učence, še posebej za najmlajše, učence I. VIO, POŠ
Kostrivnica in POŠ Sveti Florijan.

1.7. Ure pouka so časovno opredeljene v urnikih, v zloženki itn., trajajo pa 45 minut.
Zamujanje k uram ali predčasno zapuščanje ur brez opravičila in nadzorstva je
strogo prepovedano.
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1.8. Odgovornost za učence v času organiziranih dejavnosti v šoli
V času organiziranih dejavnosti učencev v šoli prevzemamo odgovornost za učence
strokovni delavci. Pri vzpostavljanju reda pomagajo tudi ostali delavci šole. V tem
času učenci ne smejo zapuščati šole in šolskega okoliša brez soglasja obeh staršev, ki
morate vsako spremembo ustno ali pisno sporočiti tisti odgovorni osebi, ki izvaja
organizirano dejavnost. V primeru, da pride do neupoštevanja tega pravila, mora
izvajalec o dogodku nemudoma obvestiti ravnateljico, v njeni odsotnosti pa pomočnico.

1.9. Varna raba svetovnega spleta
Pri uporabi spletnih strani in klepetalnic, ko nenadzorovano dajete svoje podatke ali
celo fotografije, bodite posebej pazljivi in se o tem predhodno pogovorite s svojimi
starši, saj na vas prežijo različne nevarnosti, zlorabe ali morda celo spolna nadlegovanja
mnogih nepridipravov, ki komaj čakajo, da dobijo vaše podatke. Vse, kar morate
vedeti o internetu in kako ga uporabljati varno in odgovorno, poiščite na www.safe.si.

1.10. Odsotnost od pouka in odjava/prijava obrokov šolske prehrane
Vsako odsotnost učenca od pouka je potrebno sporočiti razredniku in hkrati tudi na
telefon, namenjen odjavam in prijavam šolskih obrokov dnevno do 8.00 zjutraj. Za
centralno šolo kličite ali pošljite SMS na številko 041-449-309, za POŠ Kostrivnica
kličite 03/5824-201, za POŠ Sveti Florijan pa 03/5827-166.

Če starši obroka pravočasno ne odjavite, plačate polno ceno obroka. Če ima učenec
subvencionirano malico in/ali kosilo in zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin
starši niste mogli pravočasno odjaviti obroka, ima otrok pravico do subvencije za prvi
dan odsotnosti od pouka. Če subvencioniranih obrokov prehrane ne odjavite tudi v
naslednjih dneh, plačate od drugega dneva odsotnosti otroka polno ceno obrokov.

Odsotnost učenca od pouka za več dni dovoljujemo na šoli le izjemoma. Do tri dni
odobri odsotnost razrednik. Če želite daljšo, strjeno odsotnost, morate vlogo vsaj 14
dni pred želenim datumom nasloviti na ravnateljico šole.

1.11. Nadzor objekta
Objekt je zavarovan s protivlomnim sistemom, ki ga nadzoruje PROSIGNAL in opravlja
tudi nadzor ponoči. V času pouka skrbimo za varnost vsi zaposleni, še posebej
dežurni učitelji in dežurni učenci.

1.12. Gibanje učencev v času rekreativnih odmorov
V času odmorov se lahko gibate le na šolskem dvorišču pred šolo. Nenadzorovano
zahajanje na šolsko igrišče, na površine vrtca ter za šolo ni dovoljeno.

1.13. Uporaba zunanjih igral
Zunanja igrala uporabniki uporabljate na lastno odgovornost.

1.14. Nesprejemljivost obmetavanja in brcanja kamenja
Metanje, obmetavanje in brcanje kamenja predstavlja veliko nevarnost za ljudi in
živali, hkrati pa se s tem povzroča nepotrebna materialna škoda, zato takšnega
početja na šoli ne sprejemamo. Zoper kršitelje bomo nemudoma in dosledno ukrepali.
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1.15. Dežurstvo med odmori in sprostitvenimi dejavnostmi na šolskem dvorišču
Med odmori morajo učenci skrbeti za osebno varnost in varnost drugih prisotnih
udeležencev. Navzoči učitelji se razporedijo na mesta, kjer lahko znotraj vidnega
polja izvajajo popoln nadzor nad dogajanjem.

1.16. Red na atletski stezi in na zunanjem košarkarskem igrišču
Vsi uporabniki ste dolžni skrbeti za urejenost in varno uporabo atletske steze in
igrišča. Dostop in vožnja s kolesi, motorji ali drugimi prevoznimi sredstvi po površini
atletske steze in igrišču ni dovoljena.

1.17. Ekootok
Ker ekootok ni namenjen odlaganju drobnih smeti (temu služijo zabojniki), je zaklenjen.
Ključ imajo le tri osebe, odgovorne za mini deponijo.

1.18. Območje šole
Označeno je na zemljevidu v vetrolovu pri vhodu 1. Zunaj območja se v času bivanja
v šoli učenci ne smete zadrževati. Zapuščanje območja šole v času pouka brez
spremstva ni dovoljeno, zato ne smete odhajati v trgovini DM in Mercator, se sprehajati
po krožišču in do mostu pod železnico. Enako velja za odhode domov.

2. RED NA ŠOLI
2.1. Zaklepamo le nekatere prostore na šoli
Ker gradimo naše odnose na medsebojnem spoštovanju in zaupanju, zaklepamo na
šoli le nekatere učilnice, kar je z vidika varnosti ali varovanja podatkov potrebno. Ti
prostori so v spodnjem delu šole: telovadnica, pisarne, zbornica, učilnica glasbene
vzgoje, gospodinjstva, fizike in obe učilnici tehnične vzgoje, zgoraj pa knjižnica,
računalniška učilnica, učilnica likovne vzgoje in kemije ter prostori, ki so opremljeni
z občutljivo računalniško opremo. Vsi ostali prostori na šoli niso zaklenjeni.

2.2. Zadrževanje na šoli in v njeni okolici po pouku
Po pouku ali po izvedenih urah interesnih dejavnosti, po kosilu in obisku knjižnice
ni priporočljivo, da se še vedno zadržujete v šoli. Ko končate z vsemi dejavnostmi,
morate nemudoma domov.

2.3. Obveščevalne table
V prostorih šole so obveščevalne table. Namenjene so različnim informacijam za
starše.

Obveščevalne table pri 1. r., 3. r. in pri dežurnem učencu so med drugim namenjene
zapisnikom Sveta staršev. Na podružničnih osnovnih šolah so obveščevalne table
nameščene na vidnem mestu ob vhodu v šolo.

2.4. Urejenost učilnic, hodnikov in avle
Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec. Učenci skrbijo, da je učilnica
čista in prijetna. Razredna reditelja med odmori in po pouku pobrišeta tablo, prezračita
učilnico, zapreta okna ter ugasneta luči.

2.5. Sanitarije
V sanitarijah se ne zadržujte po nepotrebnem. Ne uničujte predmetov (pipe, milniki,
WC-kotlički, držala za papir ...). Poskrbite za čistočo in osebno higieno ter varčujte s
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papirjem in vodo. Invalidsko stranišče je v zgornjem nadstropju predmetne stopnje
(dekliška stran). Stranišče je zaklenjeno.

Nedopustno je zadrževanje fantov (učencev) v dekliških sanitarijah in deklic (učenk)
v fantovskih sanitarijah.

Zakonodaja za osnovne šole ne predpisuje, da mora biti v sanitarijih in učilnicah
vroča voda za umivanje rok. Ker želimo dvigniti higieno na življenjsko zadovoljivo
raven, zlasti pred obroki, sta v jedilnici nameščeni dve pipi z vročo vodo, kjer si
lahko pred kosilom temeljito umijete roke.

2.6. Ključi garderobnih omaric
Skrb za ključe garderobnih omaric morate odgovorno prevzeti učenci sami, kar
pomeni, da jih ne pozabljate. Vse, kar je narobe v zvezi z garderobnimi omaricami,
boste zapisali v poseben zvezek, namenjen hišnikom, ki ga dobite v tajništvu. Glede
na razpored svojih obveznosti bodo hišniki v čim krajšem času odpravili napake.

2.7. Kartice za prehrano in šolsko knjižnico
Skrb za kartico za prehrano in šolsko knjižnico prevzamete učenci sami od 4. do 9.
razreda, od 1. do 3. razreda skrbijo zanjo učitelji OPB, kljub temu jih ne smete
odnašati domov, saj jo potrebujete tudi za izposojo v šolski knjižnici. Če kartico
izgubite ali se vam poškoduje, lahko proti plačilu v pisarni pomočnice naročite novo.

Časovni razmik med vašim naročilom in izdajo nove kartice je en dan.
Na dan naročila nove kartice si žal ne boste mogli izposoditi knjig v knjižnici, za
prevzem kosila pa bomo iz tajništva sporočili v kuhinjo, da vas izjemoma ta dan
računalniško evidentirajo po posebnem postopku, da boste lahko prevzeli kosilo.
Sicer pa morate imeti veljavno kartico vedno pri sebi, saj se z njo evidentirate, da ste
določenega dne prevzeli kosilo. Vsi obroki morajo biti prijavljeni, nato pa evidentirani
s kartico. Vsi neodjavljeni, torej tudi neprevzeti, obroki se zaračunajo.

2.8. Osebna lastnina
Učenci sami skrbite za osebne predmete. V šolo ne prinašajte dragih stvari. Če
najdete predmet, za katerega sklepate, da je izgubljen, ga odnesite v tajništvo. Najdeno
lastnino bomo shranili v omaro z izgubljenimi oz. najdenimi stvarmi, ki se nahaja v
garderobi predmetne stopnje. Če opazite v omari svojo lastnino, se oglasite v tajništvo.

Pred urami športa oddajte dragocene predmete na pladenj, ki ga učitelj do konca ure
hrani v zaklenjenem kabinetu, po končani uri pa predmete s pladnja odda lastnikom.

2.9. Red v športni dvorani in vedenje učencev v dvorani
V dvorani je parket, zato je preobuvanje toliko bolj pomembno. Oblazinjene stene v
dvorani zagotavljajo večjo varnost učencev. Učenci se smete zadrževati med redno
uro športa in športne interesne dejavnosti le na svojem vadbenem prostoru.

Za red med vadbo poskrbijo vaditelji športa ali drugi športni vaditelji.

Tisti, ki niste vključeni v organizirano vadbo, se v telovadnici ne smete zadrževati.
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Učenci se preoblečete v športno opremo v garderobi 1 in 2, ki so med vadbeno uro
zaklenjene. Za zaklepanje skrbijo dežurni učenci in učitelji športa. Učenci morate
pred odhodom urediti garderobo. Po končani vadbi poskrbite za osebno higieno.

Učenci zbrano sledite navodilom odraslih, se ravnate v skladu z njihovimi zahtevami
glede varnosti in zdravja pri vadbenih urah, hkrati pa tudi sami poskrbite za lastno
varnost in zdravje ter za zdravje in varnost drugih.

Opravičila izostankov od pouka športa, nad 5 dni piše osebni učenčev zdravnik. Do
pet dni opravičujejo izostanke od pouka športa starši ali skrbniki.

2.10. Status vrhunskega športnika in perspektivnega ter vrhunskega mladega
umetnika
Zakon po novem omogoča pridobitev statusa vrhunskega športnika in perspektivnega
ter vrhunskega mladega umetnika. Na zakonski ravni so določeni primerljivi kriteriji
za pridobitev vseh omenjenih statusov. Zaradi spremenjenega pristopa zakon ne
predvideva več možnosti pridobitve statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje v
glasbeni šoli. Zahtevek za status vložijo starši. Postopek je opisan pod točko 4.4.

3. POUK IN ODMORI
3.1. Prepoved uporabe mobilnih telefonov
Raba mobilnih telefonov v času pouka, med odmori in organiziranih dejavnostih v
šoli in izven nje, je prepovedana. Odstopanja so mogoča le v izjemnih primerih, in
sicer zaradi zdravstvenih razlogov in z dogovorom s starši, ki morajo o tem pisno
obvestiti vodstvo šole.

Prepovedano je torej telefoniranje, fotografiranje in snemanje sošolcev, drugih
učencev, učiteljev in drugega osebja šole brez njihovega soglasja v času izvajanja
vseh aktivnosti, povezanih s programom in delom šole.
Telefoni, ki jih učenci prinašate v šolo, morajo biti izklopljeni, za njih pa odgovarjate
izključno sami.

V primeru kršitve bomo primorani telefon zaseči, ga deponirati v tajništvu in o
kršitvi obvestiti starše. Le-ti bodo lahko dvignili zasežen telefon istega dne do 15. ure
v tajništvu šole.

3.2. Prepoved uporabe predvajalnikov glasbe
Raba predvajalnikov glasbe v času pouka, dežurstva, med odmori in v organiziranih
dejavnostih v šoli in izven nje je tudi prepovedana. Z njimi sicer ne ogrožate drugih,
a motite sebe in učitelje, ker pri pouku ne slišite, zato je onemogočeno vaše sodelovanje.

3.3. Uporaba ličil
Za osnovnošolke, najstnice, ki ste vse zelo lepe in urejene, je uporaba ličil nepotrebna
in neprimerna, zato v šoli tudi ni dovoljena. Za vzdrževanje lepote učenci in učenke
poskrbite s primerno osebno higieno, z gibanjem na svežem zraku, s primerno
zdravo prehrano ter s pitjem zadostne količine vode.

3.4. Kultura oblačenja
Izražajte jo z izbiro primernih oblačil, ki prekrivajo vse tiste dele vašega telesa, ki bi
lahko spodbudili kakršnokoli neprimerno vedenje nasprotnega spola.
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3.5. Šolski copati s podplatom iz nedrsečega materiala
Zaradi povečane skrbi za varnost učencev v šoli in tudi higienskih pogojev morate
odslej imeti učenci šolske copate z nedrsečim podplatom. Če ne boste imeli obutih
opisanih copat, se bomo z vsakim učencem posebej najprej pogovorili o razlogih,
nato pa vas napotili, da si jih nemudoma nabavite.

3.6. Odhajanje med poukom iz razreda na WC je mogoče z dovoljenjem učitelja, ki
vsako učenčevo odsotnost zabeleži.

3.7. Pravila vedenja pri učnih urah
Pri pouku je potrebno osredotočeno sodelovati, pri pogovoru dvigovati roko, ne
segati v besedo učitelja ali sošolcev. Potrebno je zagotavljati delovni oziroma ustvarjalni
mir, saj le tako dosežemo najučinkovitejše znanje.

3.8. Red v jedilnici in kultura prehranjevanja
V jedilnici na centralni šoli je na novo opremljen postrežni prostor za hrano in
prostor, namenjen doslednemu umivanju rok pred obroki. V ta namen sta dodatno
nameščeni dve pipi s toplo vodo. S pridom ju uporabljajte in tako poskrbite za
zadostno osebno higieno.

3.9. Vedenje po nastopu
V primeru nastopa sošolcev ali drugih govornikov pred poslušalci se spodobi, da se
jim po izvajanju zaploska.

3.10. Recimo NE neprimernim, grobim in prostaškim besedam ter posegu v zasebni
prostor
Raba neprimernih ali celo grobih prostaških besed, namenjenih sošolcem in ostalim,
ni dovoljena. Ravno tako odločno zavračamo poseg v zasebni prostor posameznika,
tako učencev kot odraslih. Ljudje smo zelo občutljivi, zato v prostor zasebnosti (do
bližine največ ene iztegnjene roke) lahko vstopajo le naše ljubljene in izbrane osebe.

3.11. Recimo NE žvečilnemu gumiju
Žvečilni gumi v času pouka ni dovoljen, še zlasti ne pri uri športa. Gre za kulturni
in varnostni odnos do drugih in sebe.

4. ODGOVORNOST STARŠEV DO SVOJIH OTROK
4.1. Na roditeljskih sestankih in govorilnih urah je prisotnost staršev obvezna. Na
enodnevnih šolskih dejavnostih, kot so dan šole, vseslovenske akcije (Ulice otrokom,
Šport špas ipd.), proslave, je prisotnost staršev pričakovana, a ne obvezna. Starši se
lahko priključijo skupnim aktivnostim od 16.00 dalje. Izključno prostovoljna prisotnost
staršev je na KD, ND, ŠD, TD in FIT aktivnostih. Staršem so vrata šole vedno odprta,
njihova prisotnost pa vselej dobrodošla.

4.2. Prisotnost učencev na GU in roditeljskih sestankih
Otroci so na roditeljskih sestankih prisotni s prav posebnim namenom, da bolje
dojamejo bistvo odličnega znanja in vedenja. To na sestanku odgovorno izkazujejo.
Učenci I. VIO so prisotni vsaj na enem, učenci II. VIO vsaj na dveh, učenci III. VIO
pa na treh roditeljskih sestankih.
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Učenčeva prisotnost je na roditeljskem sestanku svojevrstni privilegij, saj sme sodelovati
pri resnih zadevah, o katerih se praviloma dogovarjajo učitelji in starši.

4.3. Opravičevanje izostankov
Za opravičevanje izostankov učencev od pouka športa uporabljamo enoten obrazec:
Zdravniško potrdilo (DZS, obr. 8,25).
Učenec je lahko opravičen začasno (za določeno časovno obdobje prekinjeno ali
neprekinjeno) ali za daljše časovno obdobje (polovico šolskega leta). Odsotnost je
lahko delna (za posamezne dejavnosti) ali popolna (za vse dejavnosti).

Opravičila izostankov od šolskega pouka nad 5 dni piše osebni učenčev zdravnik.
Do pet dni opravičujejo izostanke od šolskega pouka starši ali skrbniki.
Šola bo spremljala število izostankov od pouka in nagradila oddelčno skupnost, ki
bo imela najmanj (ne)opravičenih izostankov.

4.4. Postopek pridobitve statusa
Pridobitev statusa je odgovornost staršev. Predlog z dokazili o izpolnjevanju pogojev
za dodelitev statusa pisno podajo starši ali skrbniki učenca razredniku ali v tajništvo.
O dodelitvi statusa odloča ravnatelj. Šola dodeli učencu status praviloma za eno
šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa le za določen čas v šolskem letu. Učencu se
trajno oziroma začasno odvzame status, če ne izpolnjuje svojih dolžnosti in obveznosti
iz dogovora med šolo in starši. Prilagoditev šolskih obveznosti (obiskovanje pouka in
drugih dejavnosti, načini in roki za ocenjevanje znanja, ipd.) učenca se uredi s
pisnim dogovorom med šolo in starši.
Nujno je dosledno upoštevanje vseh že sprejetih dogovorov s strani učenca, staršev
ali skrbnikov in učiteljev.

5. JAVNI RED
5.1. Prevozi z avtobusi in kombijem
Po Zakonu o osnovni šoli (Ul. RS, št. 63/06) ima učenec pravico do brezplačnega
prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole. Učenec
ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne
šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v
cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo in to oceno
pisno posreduje šoli. Zato občina v sodelovanju s šolo organizira avtobusne prevoze
za vse učence, razen za učence prvih razredov. Prevoz le-teh s kombijem začasno
izvaja šola, dokler občina ne uredi prevozov z uradnim prevoznikom.

5.2. Spremstvo otrok
Zakon o cestnem prometu v 7. odstavku 87. člena pravi, da morajo imeti otroci na
poti v vrtec in prvi razred osnovne šole spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so
lahko tudi otroci, starejši od 10 let, ki jih starši za to pisno pooblastijo, pooblastilo pa
oddajo razredniku.

Rumene rutice so obvezne za učence 1. in 2. razredov

Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi
poleg odsevnika tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu šolah (87. člen Zakona o
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pravilih cestnega prometa - ZPrCP). Rumena rutica je simbol začetnikov v prometu,
torej najmlajših udeležencev. Vozniki in drugi udeleženci v prometu tako najmlajše
lažje opazijo in vedo, da morajo biti še posebej previdni.

5.3. Pravila vedenja v avtobusu in kombiju
Pri vstopu v avtobus je potnik dolžan pokazati vozniku kresničko. Kresnička je
veljavna v dneh šolskega pouka. Kresnička je neveljavna, če jo uporablja druga
oseba, kot je navedena na njej, in če se uporablja v dneh, ko ni pouka, ali pa na
relaciji, ki ni vpisana na kresnički. O morebitni izgubljeni oziroma odtujeni kresnički
je imetnik dolžan takoj obvestiti tajništvo šole. Za vožnjo s kombijem učenci kresničke
ne potrebujejo.

Potnik ne sme onesnažiti vozila namenoma ali iz malomarnosti. V tem primeru je
dolžan povrniti prevozniku škodo za čiščenje. Potnik je dolžan povrniti škodo, če jo
je povzročil prevozniku v avtobusu/kombiju namenoma.

Zaradi varnosti je hoja v avtobusu med vožnjo prepovedana, potniki pa morajo biti
pripeti z varnostnim pasom. Pri vstopanju v avtobus mora potnik zagotoviti varen
vstop sebi in ostalim potnikom.

Nedopustno je kakršnokoli neprimerno besedno ali nebesedno nasilje nad ostalimi
potniki ali voznikom. Prav tako kot v šolskih prostorih si tudi na šolskem avtobusu
in kombiju že vrsto let prizadevamo odpraviti vse vrste nasilja in doseči ničelno
nasilje.

5.4. Vozači pred in po pouku ne smete zapuščati šolskega prostora
Vsi vozači morate ob prihodu nemudoma v šolo in prav tako ne smete zapuščati
šolskega prostora do odhoda avtobusov ali kombija. Le na tak način lahko zagotovimo
varnost vozačev.

Vsi vozači avtobusa morate zjutraj, ob prihodu, nemudoma v šolo. Od 7.00 ure lahko
greste v varstvo vozačev, ki je organizirano v učilnici SL1.

Vozači šolskega kombija, ki prispete v šolo pred 7.00, morate ob prihodu nemudoma
v jutranje varstvo v učilnico 1. a, od 7.00 do 8.00 pa v varstvo v učilnico SL1.

Če učenci vozači zjutraj nimate organizirane dejavnosti, kot npr. zdrav življenjski
slog, v šolo ne prihajajte prezgodaj, temveč šele, ko se lahko neposredno priključite
pouku ob 8.00.

5.5. Učenci vozači po pouku ne smete sami zapuščati šolskih prostorov. Na šoli smo
namreč dolžni poskrbeti za vse oblike varnosti, ne le prometne. Do odhoda avtobusov
ali kombija morate počakati v TIHIH UČILNICAH, in sicer II. VIO v učilnici SL2, III.
VIO pa v učilnici SL1. Tam bo 6. in 7. šolsko uro organizirano dežurstvo odrasle
osebe za učence vozače. Če čas dopušča, lahko ob lepem vremenu skupaj z učiteljem
odidete na prosto, ob slabem vremenu pa igrate družabne igre. Ob vednosti učitelja
varstva smete v šolsko knjižnico, da zamenjate knjige, ali pa za opredeljen čas na
kosilo. Nikakor ne smete brez vednosti učitelja varstva odhajati iz šole ali na avtobusno
postajališče. Dežurni učitelj vas bo pospremil na avtobusno postajališče pred šolo in
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skupaj boste počakali na avtobus. Le na tak način lahko zagotovimo ne samo prometno
varnost, temveč varnost pred različnimi oblikami verbalnega ali neverbalnega nasilja.
V TIHIH UČILNICAH SL1 in SL2 bo od 12.30 do 14.40 organizirano nadzorovano
varstvo, kjer boste lahko brali, pisali domačo nalogo, reševali križanke, se samostojno
učili in reševali vaje v zvezek. Vašo prisotnost bomo dosledno evidentirali z vašim
podpisom v zvezek, učitelji razredniki pa bodo preverjali vašo prisotnost.

5.6. Učenci od 2. do 6. razreda, ki ste vključeni v OPB in ste vozači, lahko zapustite
učilnico 10 minut pred odhodom avtobusa. O odhodu obvestite učitelja OPB. V času
prehajanja iz učilnic do garderob bo za vas poskrbljeno s strani dežurnih učiteljev na
hodnikih. Umirjeno se uredite in v garderobi razredne stopnje počakajte učitelja, ki
vas bo pospremil na avtobusno postajališče.

5.7. Učenci vozači s šolskim kombijem lahko zapustite učilnico varstva 10 minut
pred odhodom kombija. O odhodu obvestite učitelja. Zberete se v garderobi razredne
stopnje, se umirjeno uredite in počakate voznika, ki vas bo pospremil na šolski
kombi.
S tem namenom starši skupaj z otrokom podpišete pristopno izjavo o preživljanju
prostega časa pred in po pouku do odhoda avtobusa.

5.8. Vedenje na avtobusnem čakališču
Na avtobusnem čakališču kričanje, odmetavanje smeti in tekanje med avtomobili ni
dovoljeno.

5.9. Prečkanje železniške proge
Prečkanje železniške proge na nezavarovanih prehodih je strogo prepovedano.

5.10. Vedenje na enodnevnih in večdnevnih ekskurzijah, tekmovanjih in v CŠOD
Starši ste obveščeni o načrtovani enodnevni ali večdnevni ekskurziji pred odhodom.
V ta namen podpišete za vašega otroka izjavo o udeležbi na ekskurziji.

Zbirno mesto pred odhodom na ekskurzijo je šolsko dvorišče. 15 minut pred odhodom
se vam pridružijo učitelji, ki poskrbijo za vašo varnost. Pod vodstvom učiteljev
spremljevalcev se učenci v koloni odpravite do avtobusa, kjer brez prerivanja poskrbite
za oddajo osebne prtljage v za to namenjen prostor ter mirno vstopite na avtobus.

Sedete na prej dogovorjeno sedežno mesto. Ob namestitvi na sedež se takoj privežite
z varnostnim pasom. Vstajanje in hoja po avtobusu med vožnjo ni dovoljena. Na
petnajst udeležencev ekskurzije je šola dolžna zagotoviti enega spremljevalca. Običajno
morajo biti na vsakem avtobusu (z nad 30 potniki) trije spremljevalci, ki se razporedijo
po celotnem avtobusu, eden je med učenci zadaj, eden v sredini in eden spredaj. Če
gre na pot nadstropni avtobus, velja enako navodilo tudi za zgornji nivo avtobusa.
Vstopno in izstopno mesto za ekskurzije, tekmovanja in druge šolske prevoze za
učence centralne šole je vedno avtobusno postajališče pri centralni šoli.

Glede na to, da so izvajane vsebine enodnevnih in večdnevnih ekskurzij in CŠOD
sestavni del vsebin Letnega delovnega načrta šole in so zato obvezne, se pričakuje od
učencev primerno vedenje. To pomeni, da imajo s seboj vse potrebne pripomočke, da
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zbrano poslušajo in pozorno opazujejo ter si zapišejo vse potrebne podatke za boljše
razumevanje in KAKOVOSTNO znanje.
Na enodnevnih in večdnevnih ekskurzijah morajo učenci upoštevati navodila
spremljajočih učiteljev in hkrati vsa navodila vzgojiteljev v CŠOD. Posebej morajo
poskrbeti, da tudi na dejavnostih, organiziranih zunaj šole, ne le v šoli, ne ogrožajo
svojega življenja in zdravja oziroma življenja in zdravja drugih, kar pomeni, da
zlasti pri zahtevnejših vsebinah (lokostrelstvo, čolnarjenje, pohodi ob prometnih
cestah in obali ter ostalo) dosledno in brez pripomb upoštevajo navodila učiteljev
spremljevalcev in ostalih vzgojiteljev.

5.11. Varno izstopanje iz osebnih avtomobilov
V ta namen je šola skupaj z Občino RS uredila krožišče, kjer je edino mesto za varno
izstopanje iz avtomobilov za otroke od 2. razreda dalje. Učenci prvošolci pridejo v
spremstvu odgovornih do učilnice. Če slednje pripeljejo z avtomobilom, le-te parkirajo
na parkirnem prostoru ob zelenici do pešpoti do šole, ki je namenjen izključno
staršem in drugim naključnim obiskovalcem. Zaustavljanje in izstopanje iz osebnih
avtomobilov na neoznačenih delih za parkiranje ni dopustno in bo sankcionirano s
strani policije in občinskih redarjev. Za izstopanje iz avtobusov na tem mestu je za
varnost poskrbljeno, saj se avtobus postavi diagonalno čez cesto.

5.12. Parkirišča ob živi meji, ekootoku in dodatna parkirišča za šolo
Parkirišča od pešpoti do šole ob živi meji do ekootoka so namejena zaposlenim v
vrtcu, parkirišča ob ekootoku in dodatna nova parkirišča na severni strani šole pa
zaposlenim. Vozniki ne parkiramo na dovozni cesti do kuhinje, saj je dostop namenjen
dostavi. Avtomobile parkiramo dovolj skupaj; upoštevati moramo črte na vseh parkirnih
mestih, da racionalno izrabimo prostor. Tri parkirna mesta so namenjena invalidom.

6. KRŠITVE VSEH ZGORAJ ZAPISANIH PRAVIL
Kakršnokoli kršitev zapisanega bomo na šoli obravnavali individualno, takoj in z
vsemi vpletenimi v dogodek. Ob kršitvah, za katere bomo strokovno presodili, da se
štejejo kot hujše kršitve, bomo obvezno sodelovali s starši. V primeru neupoštevanja
pravil, s katerimi učenci ogrožajo svoje življenje ali zdravje ali življenje ali zdravje
drugih, bodo učenci, ne glede na to, iz katerega šolskega okoliša so vpisani na našo
šolo, prešolani na drugo šolo brez soglasja staršev. Osnova zapisanemu je zakonodajni
okvir in Vzgojni načrt VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, ki so ga dne 29. 9. 2011 potrdili
člani Sveta zavoda in je v veljavi od 30. 9. 2011 naprej. Vsebino Vzgojnega načrta
lahko najdete na šolski spletni strani.

Rogaška Slatina, 27. 8. 2013
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V času prihoda učencev v šolo so vhodna vrata v šolo odprta. Od 8.30 do 12.00 so
po novem vhodi v šolo zaprti. V šolo je mogoče vstopiti po predhodni najavi v
tajništvu. Vse obiskovalce šole evidentirajo dežurni učenci. Za varnost učencev med
odmori skrbijo dežurni učitelji. V glavnih odmorih dežurajo trije učitelji, ki skrbijo za
red v jedilnici in varnost ter zdravje učencev na šolskem dvorišču. Med ostalimi
odmori in v času kosila skrbijo za red in disciplino vsi prisotni učitelji. Tehnično
osebje šole skrbi za sprotna popravila (polomljena stikala, razbite šipe ...), za ugašanje
luči, za ključe garderobnih omaric. Gasilne aparate in druge naprave za zagotavljanje
varnosti v primeru naravnih in drugih nesreč redno vzdržujemo. Učence z obvestili
prek LCD-jev obveščamo o različnih vsebinah in o primernem vedenju, da ne uničujejo
stvari v šoli in zunaj na ploščadi ali na igriščih. Malomarnosti in objestnosti ne
odobravamo, smo odločno proti vandalizmu.
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Nekateri učenci vozači šolskega kombija pridete v šolo že ob 6.10. Za vozače, učence pri
jutranjem varstvu na predmetni stopnji in tiste, ki obiskujete nulte učne ure, je šola
odprta do 7.15. Če pridete pred 7.00, obiščete jutranje varsvo v učilnici 1. a, v primeru,
da pridete med 7.00 in 7.15, obiščete učilnico SL1. Med 7.15 in 7.45 se zadržujte v
garderobah in pri mizah v jedilnici, kjer upoštevajte šolski red. Vsi ostali učenci pridite
v šolo med 7.45 in 7.55.
Učenci 1. razreda prihajate k jutranjemu varstvu od 5.30 in greste v učilnico 1. a
razreda, učenci ostalih razredov I. VIO pa praviloma od 6.30 naprej (odprt je 1. vhod)
in se zbirate v učilnici jutranjega varstva v 3. a razredu. Učenci, ki se zjutraj pripeljete
v šolo s šolskim kombijem, morate do 7.00 k varstvu v učilnico 1. a, nato pa do 8.00 k
varstvu v učilnico SL1. Ob lepem vremenu se zbirate na dvorišču, ob slabem vremenu
pa vstopate v šolo takoj po prihodu. Da vas ne bi zeblo, se zadržujte v garderobi.

Kje se lahko učenci zadržujete pred poukom?
V garderobi razredne stopnje, pri mizah v jedilnici, ob slabem vremenu pa tudi v
garderobi predmetne stopnje.
V jutranjem varstvu: I. VIO v učilnici 1. a in 3. a razreda, ostali v učilnici SL1.
V dopoldanskem času šola obratuje od 5.30 do 18.00, ko zapustijo šolo zadnji učenci
OPB.

Popoldne šola obratuje od 16.00 do 20.00 le za dodatne dejavnosti, ki so pod nadzorstvom
učiteljev mentorjev, v času govorilnih ur in roditeljskih sestankov ter različnih srečanj.
Športna dvorana je zasedena od 7.00 do 22.00. Od 15.00 do 18.00 je dvorana namenjena
skupinam, ki delajo z mladimi, od 18.30 do 22.00 pa zunanjim uporabnikom.  Za red v
njej skrbijo uporabniki in oskrbnik telovadnice. Po dogovoru in po pogodbi o najemu
prostora dvorano uporabljajo odrasli (klubi, interesne skupine, drugi). V ta namen je
izdelan urnik popoldanskih dejavnosti v športni dvorani.
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Med poukom sta vhoda razredne in predmetne stopnje zaprta, odprt je učiteljski
vhod v šolo. Dežurna sta dva učenca, in sicer eden iz 7. razreda in drugi iz 8.
razreda.
Pred začetkom dežurstva izvedejo dežurni učitelji z učenci skupni razgovor o
dežurstvu in bežno pregledajo šolo.
Od 7.10 do 7.45 spremlja glavni dežurni učitelj dežurne učence pri delu.
Dežurni ves čas nadzoruje šolske prostore, predvsem garderobo. Zapiše učence, ki
uničujejo garderobne omarice. Skrbi, da po nepotrebnem ne gorijo luči v wc-jih, na
hodnikih in v garderobah in da ne teče voda v wc-jih. Takoj po začetku pouka
ugasne luči po hodnikih. Pred odmori pripravi mize za malico in kosilo ter skrbi za
red in čistočo jedilnice.
V evidenčni list vpiše vse obiskovalce šole. Med dežuranjem preverja, ali je kaj
razbito ali poškodovano (stikala, ogledala, šipe, gasilni aparati itd.). Če kaj opazi, to
takoj zapiše in nemudoma obvesti dežurnega učitelja. Med odmori pomaga dežurati
dežurnim učiteljem.
Dolžnost dežurnih učencev je, da na dan dežuranja ne izostajajo od pouka pri tistih
predmetih, pri katerih imajo napovedano pisno nalogo. Med pisanjem testa poskrbijo
za nadomeščanje in o tem obvestijo dežurnega učitelja.
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Malica
V proračunskih letih 2013 in 2014 so do polne subvencije za malico oziroma do v
celoti brezplačne malice upravičeni: učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto
povprečne plače v RS.

Kosilo
Do subvencije za kosilo v višini cene kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne
presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi razred otroškega dodatka).
 
Vloge za subvencionirano prehrano sprejemajo in rešujejo centri za socialno delo.

��-��������������!������'��&����
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Učenci lahko po dogovoru s tajnico uporabljate šolski telefon. Kličete lahko le iz
tajništva. Ne kličite mobilnih telefonskih številk, saj je strošek velik. Pred klicno
številko pritisnite številki 1 ali 2, ki omogočata izhod iz centrale.
Starši lahko pokličete v šolo kadarkoli. Med poukom pustite informacijo za otroka
v tajništvu, z učitelji se lahko pogovorite le med odmori.

NAVODILA UČENCEM PRI MALICI
PRED ODHODOM NA MALICO SI UMIJTE ROKE.
V JEDILNICO PRIDITE UMIRJENO IN BREZ TORBIC. Torbico pred tem odložite
v razred, kjer boste imeli pouk naslednjo šolsko uro. Če imate po malici pouk v
specialnih učilnicah (fizika, gospodinjstvo, kemija, tehnika in glasbena vzgoja),
torbo odložite na  hodniku pred učilnico.
SEDITE NA SVOJE MESTO ZA MIZO.
POSTREZITE SI HRANO, KI JO PRINESEJO DEŽURNI UČENCI.
SOŠOLCEM ZAŽELITE DOBER TEK.
JEJTE KULTURNO IN SPROŠČENO.
PO JEDI SVOJ JEDILNI PRIBOR IN ODPADKE POSPRAVITE NA USTREZNA
MESTA NA ODLAGALNEM PULTU PRI KUHINJI.
TIHO PORAVNAJTE SVOJ STOL K MIZI TER MIRNO ZAPUSTITE JEDILNICO.

NAVODILA UČENCEM PRI KOSILU
V JEDILNICO VSTOPAJTE UMIRJENO, ZA UČITELJEM.
TORBICO ODLOŽITE ZADAJ, NA STOL (jo obesite).
TEMELJITO SI UMIJTE ROKE S TOPLO VODO V JEDILNICI.
MIRNO POČAKAJTE, DA STE NA VRSTI.
POSTREZITE SI S HRANO. IZBERITE ČIM BOLJ PESTRO.
SEDITE ZA MIZO.
SOŠOLCEM, PRIJATELJEM IN UČITELJEM ZAŽELITE DOBER TEK.
JEJTE KULTURNO IN SPROŠČENO.
PO JEDI SVOJ JEDILNI PRIBOR IN ODPADKE ODLOŽITE NA OZNAČENA
MESTA NA ODLAGALNEM PULTU.
TIHO PRIVZDIGNITE IN PRIMAKNITE STOL K MIZI.
MIRNO ZAPUSTITE JEDILNICO.

��(�����(�����������������������'��&����������
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Pri načrtovanju, naročanju, pripravi in izdaji hrane upoštevamo smernice zdravega
prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Učencem ponujamo kakovostno,
zdravo prehrano z raznovrstnimi prehrambenimi artikli. V okviru zdrave prehrane
izvajamo naslednje ukrepe: možnost izbire hrane za kosilo, projekt Šolsko mleko,
projekt Shema šolskega sadja, sadna košara za vse učence ves čas bivanja v šoli,
priprava napitkov, kot so naravna limonada ter čaj in kompot, ki ju sladimo z
naravnimi sladili (med, suho sadje), izogibanje zamrznjenim in industrijsko pripravljenim
živilom in živilom z aditivi. Pri pripravi hrane se izogibamo manj zdravim načinom
priprave. V prehrano otrok vključujemo sadje in zelenjavo integrirane pridelave
lokalnih pridelovalcev. Učenci redno izvajajo ločeno pospravljanje jedilniškega pribora
in odpadkov. Na ta način prevzamejo odgovornost za varovanje in ohranjanje čistosti
okolja. Kuhinjsko osebje poskrbi za ločeno odlaganje odpadkov v posebne zabojnike,
ki so nameščeni na ekootoku za šolo.
Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije se bomo letošnje leto priključili nacionalnemu
projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. Osrednji namen projekta je povečanje pomena
pridobivanja in uživanja slovenske hrane. Tako bomo v petek, 16. novembra, na šoli
pripravili tradicionalni slovenski zajtrk, kruh, maslo, med, mleko in jabolka. Še
vedno bomo spodbujali pitje vode, saj je za ta namen nameščen vodni filter za
naravno pitno vodo v jedilnici. Učenci si lahko kadarkoli postrežejo s filtrirano
navadno vodo.
Sodelovali bomo na natečajih, ki krepijo prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje
in spodbujajo k pozitivnemu odnosu do narave in okolja.
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V izjemnih primerih lahko center za socialno delo upošteva tudi druga dejstva in
okoliščine, ki nastopijo zaradi dolgotrajne bolezni ali smrti v družini,  nenadne
izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče.
Vlogo za subvencionirano prehrano lahko na pristojni center oddate tudi kadarkoli
kasneje med letom.
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost staršev, da bodo:
spoštovali pravila šolske prehrane in urnik,
plačali prispevek za šolsko prehrano,
pravočasno odjavili posamezni obrok,
plačali polno ceno obroka, če ga niso pravočasno odjavili,
šoli v 30-ih dneh sporočili vsako spremembo podatkov o učencu, prijavljenem na
šolsko prehrano.
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Vsakemu izmed nas se lahko zgodi, da mora zaradi spremembe zdravstvenega stanja
iz svojega jedilnika izključiti posamezna živila. Tako se naša običajna prehrana hitro
spremeni v dietno prehrano.

V VIZ II. OŠ Rogaška Slatina je v šolskem letu 2013/2014 vključenih 5 učencev s
predpisano zdravniško dieto ob laktozni intoleranci, kar pomeni, da učenci ne smejo
uživati kravjega mleka in mlečnih izdelkov.

Upoštevajoč določilo 4. člena Zakona o šolski prehrani (UR list RS št. 3/13, ki med
drugim določa, da se pri organizaciji šolske prehrane upoštevajo smernice za
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Kot vsa leta doslej je tudi letos mogoče zavarovanje pri različnih zavarovalnicah.
Odgovornost za zavarovanje otroka je prenesena na starše. Vsa sporočila vezana na
ponudbe različnih zavarovalnic za zavarovanje otrok in mladostnikov si boste odslej
lahko vzeli izključno na informacijskem mestu pri vhodu 1. V šoli so osebe delno
zavarovane po polici odgovornosti.

���-��.�����������!��
Januarja 2014 bo bontonolog Saša Županek izvedel strokovno predavanje za
predstavnike Sveta staršev.

12. septembra 2013 bo ob 18.00 v učilnici glasbe na centralni šoli predavanje Magde
Sep, dipl. med. sestra, spec., na temo Cepljenje proti HPV. Izobraževanje je namenjeno
staršem in učenkam šestošolkam, ki bodo letos vključene v redni program cepljenja.
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Od septembra 2012 je šola bogatejša za 50 parkirnih mest, v dopoldanskem času
namenjenim zaposlenim na šoli. Tako so se ob zelenici do pešpoti do šole sprostila
parkirna mesta za starše, ki zjutraj pripeljejo otroke v šolo in vrtec. Parkiranje in
ustavljanje na cestišču brez označb je strogo prepovedano in bo s strani občinskega
redarja in policije nadzorovano.

!�������'�����������

Želite hitro poiskati informacije o dogajanju na šoli? Ne veste, kam se je izgubilo
obvestilo, ki ga je vaš otrok prinesel domov? Vas zanimajo slikovni utrinki?  Tudi v
letošnjem letu vstopite v naš šolski svet na www.iios-rogaska.com. To je pravo spletno
mesto za vas.

prehranjevanje v VIZ zavodih, sprejete na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje)
in zdravniško potrdilo, ki ga starši dostavijo šoli, le-ta izvaja naslednje ukrepe:
- na začetku šolskega leta na roditeljskih sestankih starše opozorimo na njihovo
odgovornost za učence z dieto in potrebo po seznanitvi šole s tovrstnimi zdravstvenimi
posebnostmi učenca,

- Svet staršev in Svet šole sproti obravnavata problematiko glede prehrane,
- strokovni delavci se ob izkazani potrebi takoj odzovejo ter s starši sproti usklajujejo in
se dogovarjajo o morebitnih novih okoliščinah glede potreb dietne prehrane za
posamezne učence,

- strokovni delavci so s strani vodje šolske prehrane seznanjeni z informacijami glede
prehrane in sodelujejo pri zagotavljanju dietne prehrane s starši in odgovornimi za
zagotavljanje dietne prehrane,

- šola za zagotavljanje ustrezne dietne prehrane zagotavlja nabavo izdelkov, ki ne
vsebujejo laktoze, in na jedilniku jasno označi živila, namenjena učencem z laktozno
intoleranco.

Prizadevamo si, da vsi učenci dobijo hranljiv obrok in da obroki učencev z dieto niso
energijsko manjvredni.
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Tudi letos nadaljujemo s fleksibilnim izvajanjem določenih predmetov za učence od 6.
do 9. razreda. Fleksibilno bomo izvajali določene izbirne predmete in pouk pri predmetih
GUM/LUM (6. do 9. r.) in TIT/DKE (7. in 8. r.). Izdelana imamo dva urnika, za vsako
polletje posebej.

V šolskem letu 2013/2014 je obvezno nacionalno preverjanje znanja tudi za šestošolce.
Minister je s sklepom določil, da bodo devetošolci naše šole kot tretji predmet, ki se
bo preverjal na NPZ, preverjali znanje iz ANGLEŠČINE.
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ELO[ENVONSOENTELTEVEDKINTEMDERP

EJ^ORDOPONLAVE@ARBOZI-ONJOGZV IDERZAR RUJAPUKS
ATEMDERP

.r.1 .r.2 .r.3 .r.4 .r.5 .r.6 .r.7 .r.8 .r.9

MARGORPINZEVBO.A

ani~{nevolS 6 7 7 5 5 5 4 5,3 5,4 5,1361

akitametaM 4 4 5 5 4 4 4 4 4 0,8131

kizejijuT 2 3 4 4 3 3 0,656

tsontemuanvokiL 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0,784

tsontemuanebsalG 2 2 2 5,1 5,1 1 1 1 1 0,254

ab`urD 2 3 0,571

ajifargoeG 1 2 5,1 2 5,122

anivodogZ 1 2 2 2 0,932

akiteniarutlukaksnajlva`rdniaksnivomoD 1 1 0,07

ajlokoejnavanzopS 3 3 3 0,513

akiziF 2 2 0,431

ajimeK 2 2 0,431

ajigoloiB 5,1 2 5,611

ejvolsovaraN 2 3 0,571

akinhetniejvolsovaraN 3 3 0,012

ajigolonhetniakinheT 2 1 1 0,041

ovtsjnidopsoG 1 5,1 5,78

trop[ 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0,438

1temderP 1/2 1/2 1/2 0,402

2temderP 1 1 1 0,201

3temderP 1 1 1 0,201

tsonpuksan~leddO 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,301

ruhesvjapukS 5,7097

votemderpolivet[ 6 6 6 8 9 11 41 61 41

oksnedetruolivet[ 02 12 22 42 62 62 5,92 03 03

akuopvondetolivet[ 53 53 53 53 53 53 53 53 23

ivendinrutluK 4 4 4 3 3 3 3 3 3 0,051

ivendinvolsovaraN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,531

ivendik{inheT 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0,561

ivendintrop[ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,522

ruhesvjapukS 0,576

itsonvajedvondetolivet[ 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MARGORPINEJRI[ZAR.B

iminbesopsmokorto~omopantadoD
imabertop

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

kuopintadodniinlinlopoD 1 1 1 1 1 1 1 1 1

itsonvajedenseretnI 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ovtsravejnartuj,ejnavibona{jladoP

ivaranvalo[
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Z novim šolskim letom je prišlo do sprememb oznak nekaterih predmetov: LUM -
likovna umetnost, GUM - glasbena umetnost, ŠPO - šport in DKE - domovinska in
državljanska kultura in etika.
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Kosilo: od 12.00 do 12.30 za I. VIO
od 12.35 do 13.20 KOSILO1 za II. in III. VIO
od 13.25 do 14.00 KOSILO2  za učence III. VIO

Kosite počasi in kulturno. Na krožnik si naložite le toliko hrane, kot je boste lahko
pojedli.
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PRVO OCENJEVALNO OBDOBJE

2. september 2013 do 31. januar 2014, število dni pouka: 99
DRUGO OCENJEVALNO OBDOBJE

1. februar 2014 do 13. junij 2014, število dni pouka za devetošolce: 84
oziroma 24. junij 2014, za učence od 1. do 8. razreda, število dni pouka: 91

Skupaj: 190 dni pouka in dejavnosti za učence od 1. do 8. razreda in 183 dni pouka
in dejavnosti za učence 9. razreda
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Učenci I. VIO in 4. ter 5. razreda devetletnega programa imajo 15-minutne rekreativne
odmore za zadovoljevanje potrebe po gibanju na svežem zraku.
Namenjeni so tudi vzpostavljanju razmerja med psihičnimi obremenitvami in potrebami
otrok po gibanju. Učitelj suvereno odloča o času in trajanju odmora.
Pred kosilom sledi 30-minut za sprostitvene dejavnosti in pripravo na kosilo. V času
kosila poskrbimo za tišino, saj otroci vrtca v tem času počivajo.

nulta ura: od 7.00 do 7.45 (samo ZŽS)
prva ura: od 8.00 do 8.45

  20-minutni odmor: od 8.45 do 9.05

druga ura: od 9.05 do 9.50

  20-minutni odmor: od 9.50 do 10.10

tretja ura: od 10.10 do 10.55
  5-minutni odmor: od 10.55 do 11.00
četrta ura: od 11.00 do 11.45

����'���������(�������������������������2
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  5-minutni odmor: od 11.45 do 11.50
peta ura: od 11.50 do 12.35
  5-minutni odmor: od 12.35 do 12.40
šesta ura: od 12.40 do 13.25

  25-minutni čas za kosilo:
 od 13.25 do 13.50

sedma ura: od 13.50 do 14.35
osma ura: od 14.35 do 15.20 (blok ure brez
odmora)

Nekateri učenci gredo na kosilo po končanem pouku. Drugi učenci iz III. VIO, ki
nadaljujejo s poukom IP, DOP, DOD ali ID, gredo na kosilo v vmesnem času, tj. po
šesti šolski uri.
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Zaposleni strokovni delavci opravljajo delovni čas fleksibilno in fiksno. Fiksni delovni
čas je za učitelje je od 7.30 do 13.30, za učitelje OPB pa fleksibilno oziroma od 9.30
do 15.30. Ostali strokovni delavci in tehnično osebje opravljajo delo po fiksnem
delovnem času od 7.00 do 15.00 oziroma od 14.00 do 22.00.
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Učenci pri dodatnem pouku v skladu z lastnim zanimanjem nadgrajujejo in širijo ter
poglabljajo znanje. Učijo se uporabe različnih didaktičnih pripomočkov in iskanja
informacij s pomočjo različnih medijev. Sodelujejo pri projektih ter tekmujejo na
šolskem, regijskem in državnem tekmovanju.
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Učenci pri dopolnilnem pouku utrjujejo in poglabljajo znanje, obravnavano pri rednih
šolskih urah. Odpravljajo bralne, komunikacijske in vse druge primanjkljaje. Skušajo
dosegati minimalne standarde znanja. Navajajo se na redno prinašanje šolskih
potrebščin ter dosledno pisanje domačih nalog. Z na novo pridobljenimi veščinami
izboljšujejo lastno samopodobo.
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V šolskem letu 2013/2014 sta razpisana dva roka popravnih izpitov. Prvi rok bo od 16.
6. 2014 do 30. 6. 2014 (9. razred) oziroma od 26. 6. 2014 do 9. 7. 2014 (1. do 8. razred),
drugi pa od 18. 8. 2014 do 29. 8. 2014.
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Dopoldanske govorilne ure izvajajo učitelji po urniku in dogovoru s starši.

.t{.paZ vizaN mutaD enibesvenrivkO

.1 INDERZAR
3102rebmetpes.3do
3102rebmetpes.32od
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.3
cenapu@akleJ

~uNaci`oJ

.4
okjaSdravdE
okjaSatigirB

ketePaknedZ carap{aGaniN.gam

.5
rerhüFanajraM

kajlip[adinoeL
okjaZanajraM

keBajnaJ
le{orKoknarB

{riPajnaT okjnavIcemiDaniT

.6 kin{uPaknavetS

Popoldanske pa so prvi torek v mesecu, in sicer za razredno stopnjo ob 16. uri pri
razrednikih, za predmetno stopnjo pa ob 17. uri pri učiteljih različnih predmetnih
področij. Govorilne ure se izvajajo v troje (oče, mati, otrok).
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DERZAR VOKLEDDOOLIVET[ VOK^ED CILKED JAPUKS

a.1 1 01 61 62

b.1 1 01 61 62

JAPUKS 2 02 23 25

a.2 1 31 7 02

b.2 1 21 01 22

JAPUKS 2 52 71 24

a.3 1 31 11 42

b.3 1 21 01 22

JAPUKS 2 52 12 64

OIV.IJAPUKS 6 07 07 041

a.4 1 21 11 32

b.4 1 01 21 22

JAPUKS 2 22 32 54

a.5 1 9 41 32

b.5 1 9 11 02

JAPUKS 2 81 52 34

a.6 1 41 51 92

b.6 1 31 51 82

JAPUKS 2 72 03 75

OIV.IIJAPUKS 6 76 87 541

a.7 1 41 31 72

b.7 1 51 21 72

JAPUKS 2 92 52 45

a.8 1 21 9 12

b.8 1 21 8 02

c.8 1 01 9 91

JAPUKS 3 43 62 06

a.9 1 61 7 32

b.9 1 41 9 32

c.9 1 31 9 22

JAPUKS 3 34 52 86

OIV.IIIJAPUKS 8 601 67 281

JAPUKS 02 342 422 764

k.1
1

2 4 6

k.2 6 3 9

k.3 1 6 4 01

k.4 1 7 5 21

k.5 1 9 3 21

JAPUKS 4 03 91 94

f.1

1

4 3 7

f.2 4 1 5

f.3 3 1 4

f.4
1

4 2 6

f.5 1 0 1

JAPUKS 2 61 7 32

JAPUKS S
AMACIN@URDOP

62 982 052 935

!���������������'�������(�&�� )*+� ),
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1. a Vanesa SIVKA
1. b Tinkara KRUMPAK
2. a Martina GAJŠEK
2. b Tara Zarja PRAH
3. a Andrej GAJŠEK
3. b Žiga ČERNOŠA

4. a Niki ŠILJEG
4. b Marcel ŠKET
5. a Klara HRUP
5. b Marko ČEŠNJAJ
6. a Nick ČEVIZOVIĆ
6. b Ana FENDRE

7. a Zala JAGER
7. b Jaša VIRANT

8. a Špela DOŠLER
8. b Ana ŠKET
8. c Anja MAŠERA
9. a Klemen MLAKAR
9. b Vid BUT
9. c Tomaž ZORIN

POŠ KOSTRIVNICA
1., 2. k Lana OSEK
3. k Jernej STOJNŠEK
4. k Tilen ČERNELIČ
5. k Jakob NAPOTNIK

POŠ SVETI FLORIJAN
1., 2. in 3. sf    Denis KOLAR
4. in 5. sf Kaja MIKŠA

'��(��(������((�����&����'�����

'����!������(���–����(�����������'�����
'���!�����

Tradicionalno bomo prvi šolski dan vse prvošolce I., in II. OŠ Rogaška Slatina
pričakali v Kulturnem centru Rogaška Slatina. Letos si bomo ogledali gledališko
predstavo z naslovom PAKET PIKA NET, ki jo bo uprizorilo gledališče KU-KUC.

(���!���

Vrednote so vodilna tema letošnjega dneva šole, ki bo izveden v skladu z načrtom
dela posameznih oddelčnih skupnosti. Predvidoma se bodo učenci in starši posameznih
oddelčnih skupnosti ter učitelji družili v popoldanskem času, prijetno druženje pa
bodo nadgradili tudi s poučnimi vsebinami.
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10. 9. 2013 8. a
17. 9. 2013 8. b
3. 10. 2013 8. c
22. 10. 2013 6. a
5. 11. 2013 6. b
3. 12. 2013 3. a

���'���(�'����������&��(���������&�'�����(��

���'���(�'����������&���-��(���������&
'�����(��

14. 10. 2013 1. a
17. 10. 2013 1. b
21. 10. 2013 2. a
24. 10. 2013 2. b
4. 11. 2013 4. a
7. 11. 2013 4. b
11. 11. 2013 7. a
14. 11. 2013 7. b

18. 11. 2013 8. a
21. 11. 2013 8. b
25. 11. 2013 8. c

28. 11. 2013 1., 2. in 4. sf
2. 12. 2013 1. k, 2. k in 4. k

Na osnovi izdelanega programa zobozdravstvene vzgoje bomo na šoli izvajali naslednje
dejavnosti:
1. OZIROMA 2. RAZRED
Vodja programa bo prisotna na prvem roditeljskem sestanku, na katerem bo seznanila
starše s potekom tekmovanja oddelčne skupnosti za čiste zobe.
V začetku šolskega leta bo namenila učno uro v razredu, s poudarkom na pravilnem
umivanju zob, primerni prehrani itd.
4. RAZRED
V sklopu učnega načrta naravoslovja bo izvedena učna ura zobozdravstvene vzgoje,
v katerih se bodo učenci seznanili z uporabo zobne nitke.
9. RAZRED
Proti koncu šolskega leta bo vodja devetošolce seznanila s težavami izraščanja
modrostnih zob, o vnetjih dlesni in pomenu obiskovanja zobozdravnika tudi po
končani osnovni šoli.
TEKMOVANJE ZA ČISTE ZOBE
Že utečena akcija bo potekala na razredni stopnji od 2. do 5. razreda v primeru, da
bodo starši s tem soglašali.

'���������-��(����������������

Sistematski pregledi se izvajajo od 8.00 ure v zobni ordinaciji Bojane Debeljak Danielov
dr. dent. med., v Zdravstvenem domu Rogaška Slatina. Učenci morajo imeti s seboj
zdravstveno kartico in osebno zobno ščetko.

10. 12. 2013 3. b
28 1. 2014 6. a, b (cepljenje HPV)
4. 2. 2014 1. sf, 3. sf, 1. k, 3. k
11. 2. 2014 1. a, b
27. 5. 2014 6. a, b (cepljenje HPV)

Sistematski pregledi se izvajajo od 8.00 v otroškem dispanzerju dr. Mateja Slivnika,
spec. pediatra in spec. šolske medicine, v Zdravstvenem domu Rogaška Slatina. Učenci
morajo imeti s seboj zdravstveno kartico in knjižico cepljenja.
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��'�������'��������.-����&'�
V rednem programu cepljenj, ki jih financira ZZZS, se tudi v tem šolskem letu izvaja
cepljenje proti HPV. Proti okužbi s HPV bodo cepljene deklice, ki obiskujejo 6. razred
osnovne šole na osnovi predhodne izjave staršev o privolitvi. Cepljenje je priporočljivo,
ni pa obvezno. V ta namen prejmejo starši letake Cepljenje proti okužbam proti HPV
ter Obvestilo o cepljenju proti okužbi s HPV ob sistematskem pregledu. Cepljenje bo
potekalo v otroškem dispanzerju ZD Rogaška Slatina. Predvideni so trije odmerki:

prvi odmerek ob sistematskem pregledu: 6. a – 22. 10. 2013, 6. b – 5. 11. 2013,
drugi odmerek – 28. 1. 2014,
tretji odmerek – 27. 5. 2014.

Za starejše ali mlajše deklice je cepljenje še vedno samoplačniško.
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MUTAD
AJNAJAVZI

OVTSRU@ED
OIV.IIIni.II

3102.9.2 cepi[nabrU aji`aroKalraK ke{ugriTakjetaM

3102.9.3 ~ivodiVajetaM zevaGanerI carap{aGaniN

3102.9.4 kajlip[adinoeL cna`IaknedZ nebrodrevnUaknarB

3102.9.5 okjaSatigirB cenapu@akleJ are{aMajerdnA

3102.9.6 kinzele@arteP ~uNaci`oJ le{orKoknarB

3102.9.9 re`jaloParteP rerhüFanajraM sarujGajizereT

3102.9.01 cepi[ak{rU ke{njotSjenreJ rahaBrogI

3102.9.11 aji`aroKnaroG ratneborTnecjaMa{ataN ~ivonecjaMkotzI

3102.9.21 inuglieWjicnemurF ~i~nafet[arabraB nam~eDakfet[

3102.9.31 kezirgOacivI ketePaknedZ ~i{atsaBoknaJ

ABMOPO .atelagekslo{ak~ujlkazodajlvanopesvejleti~uhinru`edderintsrV

Dežurstvo v avli in hodnikih
Druga, tretja triada:
malica od 8.45 do 9.05
rekreativni odmor od 9.50 do 10.10
Tretja triada:
malica od 9.50 do 10.10
rekreativni odmor od 8.45 do 9.05

Dežurstvo in varstvo učencev II. in III. VIO
Po trije dežurni učitelji določen dan dežurajo zjutraj od 7.00 do 8.00 in v obeh glavnih
odmorih. Dogovorijo se o jutranjem dežurstvu v učilnici SL1. V času malice in
rekreativnih odmorov imajo dežurni učitelji, ki malicajo skupaj z učenci, pregled nad
dogajanjem v jedilnici, dežurni učitelji pa na hodniku in šolskem dvorišču: eden na
zgornjem hodniku in pri učilnici SL1, druga dva razporejena na dvorišču. V času
vmesnih petminutnih odmorov in v času kosila skrbijo za red in disciplino vsi učitelji.
Dežurni učitelj izvaja dežurstvo na hodnikih in garderobi do 13.30.

Dežurstvo in varstvo učencev I. VIO
Jutranje varstvo učencev 2. in 3. r. od 7.00 do 8.00 poteka v učilnici 3. a razreda, in
sicer po spodnjem razporedu. Ob 7.50 gredo učenci v svoje učilnice, dežurni učitelj pa
poskrbi za red na zgornjem hodniku.

(�.������

AJNAJAVZIMUTAD
VECNE^UOVTSRAV

a.3icinli~uvOIV.I
00.8od00.7do

VECNE^UOVTSRU@ED
ukindohanOIV.I

00.8od00.7do

3102.9.6-3102.9.2 tek[ajinesK raga@alejirbaG

3102.9.31-3102.9.9 ragol[ajilataN jlarKanajmaD

3102.9.02-3102.9.61 keBajnaJ {riPajnaT

3102.9.72-3102.9.32 {riPajnaT keBajnaJ

3102.01.4-3102.9.03 raga@alejirbaG inuglieWatraM

3102.01.11-3102.01.7 jlarKanajmaD a{kiManeleH

ABMOPO .atelagekslo{ak~ujlkazodajlvanopesvejleti~uhinru`edderintsrV
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NAD

VECNE^UOVTSRAV
OIV.IIVE^AZOV
03.31od53.21do

2LSICINLI^UIHITV

VECNE^UOVTSRAV
OIV.IIVE^AZOV
04.41od03.31do

2LSICINLI^UIHITV

varu`edJLETI^UINRU@ED
2LSicinli~u

2LSicinli~uvaru`edJLETI^UINRU@ED
subotvaanecne~uimerpsopni

OP re`jaloParteP rahaBrogI

OT okjaSatigirB cepi[ak{rU
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CESEM NAD AMET ROTAZINAGRO

rebmetpes
3102

.72 EP )o{(AKIGOL SKTOZ

rebotko
3102

.4 EP )o{(INZELOBINROKDALSOUJNANZVEJNAVOMKET SDDZ

.91 OS )rd(AKIGOL SKTOZ

.12 OP ELGNA NI^[ )o{(DERZAR.8AZA LFETAI

rebmevon
3102

.12 E^ ELGNAAJNANZZIEJNAVOMKET NI^[ )o{(E [SRZ

.52 OP ELGNA NI^[ )rd(DERZAR.8AZA LFETAI
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Projekt Popestrimo šolo financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operativna
izvedba je bila zaupana Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije.
Namen projekta je povečati odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
osnovnih šolah na individualne potrebe učencev, spodbujati razvoj novih pedagoških
strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo učitelji izvajali aktivnosti, ki prispevajo
k razvoju ključnih kompetenc po priporočilu Evropske skupnosti (sporazumevanje v
maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne
kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in
državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in
izražanje), v okviru programa je ponujena možnost novih zaposlitev ter sodelovanje
z drugimi šolami -  naša partnerska šola je III. OŠ Rogaška Slatina.
V šolskem letu 2013/2014 bo projekt potekal drugo leto zapored.
V okviru programa, ki smo ga poimenovali »Vzpodbudimo nadarjenost in razgledanost
do zvezd«, želimo na šoli vzpodbujati neformalno učenje in pridobivanje kompetenc
v družbi, ki zahteva vse bolj specifična znanja in se vse bolj očitno širi v območje
prostega časa.
Aktivnosti, ki prispevajo k višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni
šoli so namenjene nadarjenim in razgledanim učencem 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega
obdobja. Izbor otrok poteka na podlagi mnenja strokovnega kadra in dogovora s
starši.
Vodja projekta je Petra Železnik, izvajalci programa so učitelji: Ksenija Antolin, Gabi
Čakš, Oliver Frlić, David Ivačič, Jernej Stojnšek, Klavdija Strniša, Urban Šipec in
Urška Šipec.

Cilji, ki jim bomo sledili so naslednji:
Vzpodbujati nadarjene in razgledane učence k čim višjemu nivoju znanja ter uporabi
le-tega (izmenjava, dopolnjevanje znanja).
Biti pozorni in odzivni na individualne potrebe učencev.
Graditi pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar učencem omogoča prepoznavanje
njihovih sposobnosti, talentov in želja.
Aktivnosti niso del rednega izobraževalnega programa, odvijale se bodo pred in po
pouku, ob sobotah ter med počitnicami. Aktivnosti so za učence brezplačne. V
šolskem letu 2013/2014 bo 26 aktivnosti na različnih področjih izvajalo 8 učiteljev,
skupaj bodo aktivnosti potekale 1418 ur.
Seznam in opis aktivnosti ter urnik izvajanja najdete na šolski spletni strani.
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Med številnimi akcijami, ki jih vsako leto načrtujemo skupaj, so tudi varovanje objekta
in okolice šole, pešec in kolesar v prometu (s poudarkom na otrocih), kontrola hitrosti
z radarjem (poudarek je na varnosti otrok v odsekih obeh šol), kolesarski izpit (obvezna
čelada). Sodelujemo pri akciji Varna pot v šolo, ki poteka ves prvi teden v mesecu
septembru, pozneje občasno, po daljših prekinitvah pouka. Učencem predstavimo
poklic POLICISTA. Pogovarjamo se o prometu, posledicah igre z žogo na cesti. Na
prvi roditeljski sestanek za prvošolce povabimo policista. Pripravimo in posodabljamo
prometno-varnostni načrt šole. Dejavno sodelujemo v nacionalnih preventivnih akcijah
(0,0 šofer, Bodi viden Bodi previden, Hitrost ubija).
Na področju prometne varnosti sodeluje šola s postajo mejne policije Rogaška Slatina,
Javno agencijo za zagotavljanje prometne varnosti, občinskim SPV, ZŠAM-om in
drugimi zunanjimi sodelavci.
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Prvošolčki v šolo ne smejo prihajati sami, ampak morajo imeti zagotovljeno spremstvo
staršev. Z njihovim pisnim dovoljenjem jih lahko spremljajo tudi otroci, starejši od
deset let. Na poti v šolo in domov morajo otroci 1. in 2. razreda uporabljati rumeno
rutico, ob zmanjšani vidljivosti pa poleg nje tudi predpisani odsevnik, kresničko.

Otroci se lahko vozijo v osebnih avtomobilih le, če so starosti primerno zavarovani v
homologiranih sedežih, ki omogočajo uporabo običajnih varnostnih pasov. Otroci,
nižji od 150 cm, ne smejo sedeti ob sovozniku, ampak ustrezno zavarovani na
zadnjem sedežu (uporaba jahača).

Starši, opozarjajte svoje otroke na previdnost v prometu, hkrati pa tudi vi upoštevajte
vse cestnoprometne predpise. Ne kršite jih v prisotnosti otrok, saj jim s tem dajete
slab zgled.
Starši, vi ste najodgovornejši za pravilno vedenje svojega otroka v prometu.

�����
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Otroci, zlasti najmlajši, niso sposobni sami varno prečkati ceste. Njihova starost in
majhna višina pomenita nevarnost. Zakon o varnosti cestnega prometa zato med
drugim nalaga staršem in drugim odraslim, ki skrbijo za otroka, da morajo poskrbeti,
da bo imel do sedmega leta ustrezno spremstvo na poti v vrtec ter šolo in domov.
Ne pozabite!
Ko otroci shodijo, jih morate začeti učiti tudi varne hoje v prometu.
Otroka v prometu ves čas nadzorujte. Majhni otroci ne smejo nikoli sami prečkati
ceste.
Otroke učite z razlaganjem, medtem ko prečkate cesto skupaj z njimi.
Pohvalite jih za vse, kar naredijo pravilno pri učenju varne hoje v prometu, ter jih
spodbujajte.
Otrokom bodite zgled ne samo kot pešci, temveč tudi kot vozniki in kolesarji.
Ne hodite z otrokom po kolesarski stezi!
Kot voznik dajajte prednost kolesarjem na kolesarski stezi, še posebej, ko prečkajo
cesto.

Kako?
Ustavimo korak od roba pločnika ali od roba ceste.
Opazujemo promet.
Pogledamo najprej levo, nato desno in spet levo.
Ustavimo se ob robu ceste in z dvigom roke pokažemo voznikom, da želimo čez
cesto.
Cesto začnemo prečkati šele tedaj, ko se vozilo ustavi oziroma so se ustavila vozila
z obeh strani, če je promet zelo gost.
Posebej pozorni bodimo na prehodih za pešce, ki so novi ali nevarnejši.

V Žiberniku bodimo še posebej pozorni na ravnini, po kateri lahko vozniki vozijo
hitreje, kot je dopustno. Šele ko se prepričamo o tem, da je cesta prosta in varna,
jo prečkamo na prehodu za pešce.

Najkrajša pot ni vedno najvarnejša pot.
Uporabljajmo pločnike.
Cesto prečkajmo na prehodih za pešce.
Hoja po progi in prečkanje železniških tirnic zunaj urejenih prehodov sta
življenjsko nevarna.
Kjer ni urejenega pločnika, uporabljamo za hojo praviloma skrajno levo stran
vozišča v smeri hoje.
Kjer ni urejenega prehoda za pešce, prečkamo vozišče na preglednem delu,
hodimo v gosjem redu.
Uporabljajmo čim več površin, po katerih ne poteka javni promet.
Otroci se naj v šolo vozijo le s tehnično brezhibnimi kolesi, opravljenimi
kolesarskimi izpiti in obvezno morajo uporabljati zaščitno čelado.
Kolo z motorjem lahko uporabljajo starejši od 14 let, z opravljenim preizkusom
v znanju cestnoprometnih predpisov in uporabo varnostne čelade.

��������������������������������'�����!���
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Na osnovi načrta odzivnosti v primeru naravnih in drugih nesreč bomo v sodelovanju
s prostovoljnimi gasilci PGD Rogaška Slatina izvedli vajo evakuacije učencev in zaposlenih
iz prostorov šole in telovadnice.
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Projekti na področju varnosti v cestnem prometu se ukvarjajo z dnevnimi izkušnjami
otrok v cestnem prometu in pri pouku otroke postavljajo v središče v vlogi pešcev in
kolesarjev.
V šolskem letu načrtujemo številne preventivne akcije, s katerimi želimo, da naši otroci
pridobijo znanje, ki ga bodo koristno uporabljali v prometu.

ivitneverP
itkejorp

nemaN
anjliC
anipuks

itsonvitkA icvaledosijnanuZ ejnajarT

kete~aZ
atelagekslo{

iminvitneverpimin~ilzarZ
toponravitivotogazimtsonvitka

.ejnziniolo{v
icne~uisV

hinravejnajerunidelgerP
citurejnajlvatogaz,itophikslo{
vetiledzar,selethinvesdoni
utevsvikarokivrPciijnk
votakalpvetivatsop,atemorp
stemorpvdoherps,topakslo{
ejnavorav,MA[Zretitsicilop

.vodoherp

,MA[Z,VPS
PVA,AJICILOP

od.8.62do
3102.9.61

od.zo
ak~ujlkaz

hesv
itsonvitka

nadiksporvE
entemorp

.zoitsonrav
ecilU

mokorto

.zoociluiterpazomile`nadataN
alaketopokhalibrejk,otsec
omile`metS.argiak{orto
i{jekbi{ojamiad,itirozopo
,i{jerats,icorto(icne`eledu

.utemorpvtsonderp)idilavni

,icne~U
,i{rats

i{ratsirats

entrop{,etsecisartitrpazopkeT
uledmetrpazanitsonvitka

.eciluentemorp

,MAŠZ,VPS
PVA,AJICILOP

3102.01.61

-kortO
neaztsicilop

nad

okitamelborpskortovetinanzeS
moledzvetinanzes,itsonrav
vejnave~ujlkvonvitka,votsicilop
anitsonvitkaenvitneverp
hin~ilzarajnave~erperpuj~ordop
demvovajophinvitagenkilbo

.imidalm

.6icne~U
voderzar

oje~{ibonadneazicne~U
ojanzopsrejk,ojatsopoksjicilop
anvotsicilopovtsnalsopnioled

.uneretniijatsop

AJICILOP
urovogodoP

itsicilops

tkejorP
ke~vasaP

ebaropuenlivarpejnajubdopS
hintsonravnive`edeshik{orto
,ulibomotvavojn`ovdemvosap
entemorpej~ordopitidargdan

.ejogzv

icne~U
niOIV.I

i{rats

vitsonravorovogoP
entkejorp,ulibomotva
somajravtsu-itsonvitka
rozdan,mok~vasaP

OMEDvetiderirp,itsonasapirp
.ali~oropajaddo,@EDES

,AJICILOP
PVA,VPS,MAŠZ

okslo{oleC
otel

noeLtsiciloP
s,hitsonravenokortovetinanzeS
voja~ersokhalesimiretak

.ujnejlvi`mejnadkasv

.5icne~U
voderzar

motsicilopsjapuksicne~U
vkezevzinvoledojeju{er
enibesventsonravosmeretak
:vopolkstepvenejledzar
,ejlisan,akinhetorip,temorp

.olok,atetilanimirk

AJICILOP
urovogodoP

itsicilops

idoB
nediVerp

selethinvesdoebaropuejna~evoP
.itsovijldivina{jnamzbo

,icne~uisV
nii{rats

i{ratsirats

hinvitneverpejnavejledzaR
,ometotanrovogop,vidarg

.selethinvesdoejnajlvatogaz

,MAŠZ,VPS
PVA,AJICILOP

olecizokS
otelokslo{

-jnajlbasopsU
ojn`ovaze

aselok

ojn`ovonravazekortoitibosopsU
ebaropuejnajubdops,moseloks

.avtsdersagenzoverptokaselok

ni.4icne~U
voderzar.5

vajnanzagen~iteroetvetibodirP
ejnajlvarponiuderzar.4
vniunogilopanasukzierp

.uderzar.5vutemorp

,AJICILOP
OTVA,MA[Z
HARPALOŠ

,lirpa,ceram
jinuj,jam

o{evjaK
utemorp

ejne~uazejnajubdopsontadoD
ejnajivzar,livarphintemorp
vej`novenlivarpniitsonterps

.utemorp

.6icne~U
voderzar

,livarphintemorpejnavejrtU
niunogilopopmoseloksajn`ov

.utemorpv
ALOŠ jinuj,jam

ik~raseloK
obaropuazkortoejnajubdopS

…vejrelor,vejoriks,selok
BPOicne~U

en~ilzar,unogilopopajn`oV
.ergi

,AJICILOP
ALOŠOTVA

HARP

,jam,lirpa
jinuj



stran 42

�((�����'�(���!������-������
V šolskem letu 2013/14 želimo:
- zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično učno vzgojno
okolje za otrokov razvoj, izhajajoč iz otrokovih močnih področij;

- v okviru pouka in različnih dejavnosti  spoznavati  vrednote in negovati sprejemljiva
vedenja;

- doseči ustvarjalno tišino in največjo mero osredotočenosti na šolsko delo.

TKEJORP CELISON

ETONDERV raga@alejirbaG

UMOOLBOPVEJLICAJICAKIFISALK jlarKanajmaD

UDERZAR.3VEJNAVEJNECOON^LIVET[ ragol[ajilataN

AKORTONEDET okjaZanajraM

IKINTELTEPSEJNAVOLEDOS inuglieWatraM,a{kiManeleH

OVTSJLOVOTSORP kinzele@arteP

KE^VASAP ru}u[nagarD

SAVAKSPORVE okjaZanajraM

is.efas okjaZanajraM

TSONEMSIPANLARB-ONROVOG okjaZanajraM

REBMECEDINTKEJORP tek[ajinesK

ITKEJORPOKE keBajnaJ

NEDETINRUTLUK {riPajnaT

EJLMEZUVENDMENVOTEVSBOBPOAVATSZAR }ivejogarDarteP

EJNA^ERSON^IRVAM inuglieWatraM,a{kiManeleH

OVONABRUAN jlarKanajmaD
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»SPODBUJAMO PRETOK MISLI, ŠIRIMO OBZORJA RAZMISLEKA
IN KREPIMO KULTURNI
DIALOG«

Z nadaljevanjem projekta
Kulturna šola želimo širši
javnosti predstaviti kakovostne dosežke na področju kulture.
Kulturno umetniška vzgoja  v šoli ni le služba, ampak poslanstvo

in zasluži si svoje mesto. Zavedamo se pomena kulturnega kapitala kot odločilnega pri
oblikovanju potreb in okusov potrošnikov.

Kulturni programi naše šole bodo namenjeni notranjim in zunanjim javnostim, ob
sodelovanju TDRS in DPM Iskrice nam bo zagotovo tudi v prihodnje uspevalo poskrbeti
za bogat kulturni utrip kraja. Trudili se bomo, da prireditve (Na Gregorjevo, Na
Urbanovo, Srečanje mandolinskih orkestrov) v Rogaški Slatini ostanejo etnološko
obarvane ter prerastejo v tradicionalne s pridihom festivala.

Vseskozi bomo spremljali razpise in skrbeli za bogat kulturni listovnik 2013/2014.
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Čeprav na naši šoli že vrsto let zelo uspešno delujeta dve otroški folklorni skupini, ki
poustvarjata in oživljata slovensko otroško ljudsko izročilo v petju in plesu, opažamo,
da so vsebine kulturne dediščine, ki predstavljajo nenadomestljivo vrednoto, zelo
pomembno pri razvijanju človekove osebnosti, premalo vpete v učne načrte. Zato
današnji učenci, ki ne obiskujejo folklorne dejavnosti, premalo poznajo ljudske pesmi,
plese in igre, ki so jih poznali njihovi predniki.

Učni načrti sicer predvidevajo vključevanje ljudskega izročila v redni program, a
pričakovanih in zahtevanih ciljev ni mogoče doseči, če učitelji niso usposobljeni, da bi
z njim seznanjali otroke, saj nimajo znanja o izročilu samem, pa tudi ne o številnih
možnostih njegovega prenašanja v sodobnost. To sta dve poglavji, ki sta popolnoma
zapostavljeni v rednem šolanju učiteljev in ju dodatna izobraževanja nikakor ne
morejo nadomestiti, vsaj v zadostni meri ne.
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Cilj novinarskega krožka je naučiti učence, da spremljajo aktualno družbeno dogajanje
in o njem obveščajo sošolce in širšo javnost. Prispevke bomo oblikovali v tiskanem in
spletnem glasilu. Učenci bodo prevzeli vlogo novinarjev, izpraševalcev, piscev in
urejevalcev besedila. Spremljali bodo dogajanja v domačem kraju. Ob srečanjih bodo
spoznavali osnove novinarstva, etičnega kodeksa, načina oblikovanja besedila, atraktivno
pisanje, odnose do tistih, ki jih intervjuvamo.
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Interesno dejavnost, ki je namenjena spoznavanju in ohranjanju slovenskih ljudskih
pesmi, plesov in običajev, bodo obiskovali otroci od 2. do 5. razreda.
Namen dejavnosti je otroku približati vrednote ljudskega izročila na nevsiljiv in
zanimiv način. Otroci bodo ples in petje sprejemali kot vsakdanjo igro, kot razvedrilo.
Predstavitev nastale odrske postavitve bo za otroke le dobro pripravljena igra, ki jo
bodo predstavili pred gledalci. Preko igre bomo razmišljali o prenovi na področju
ljudskega izročila in razbili monotonost odrskih postavitev.

Tudi v tem šolskem letu lahko učenci prinesejo naročilnice za mladinski tisk poverjenici
tiska Marjani Führer. Naročilnice revij in vzorce za poskusno branje posameznih
revij pa so starši prvošolcev dobili v roke prvi šolski dan, starši ostalih učencev pa
na prvem roditeljskem sestanku. Učenci si lahko vzorčne revije ogledajo v knjižnici,
naročilnice pa lahko tudi vzamejo na informacijski točki pri vhodu v garderobo
razredne stopnje. Izpolnjene naročilnice vrnejo poverjenici tiska na šoli.
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VETIDERIRP JARK MUTAD

nipukshinrolklofhik{ortoejna~erS anitalSak{agoR 4102.3.02

vorobzhiksvephiksnidalmnihik{ortoajiveran~ombO anitalSak{agoR 4102.4.1

nipukshinvoktulejna~ersoksjiger,ejilogarvniejiraktuL ejleC 4102.4.3

hik{iladelghiksnidalmejna~ersoksjiger,ejizivek{iladelG
nipuks

ejleC 4102.4.41

vejrotaticerejna~ers,edesebevi@ rujtne[ 4102.4.61

nipukshik{iladelghik{ortoejna~ersoksjiger,hidalmredO anitalSak{agoR 4102.5.8

Zato bomo dvoletnem projektu izobraževali učitelje prve triade o vsebinah ljudskega
izročila in možnostih njegove vpetosti v obstoječe učne načrte. Izobraževanje bo potekalo
v obliki delavnic. S projektom želimo doseči, da se bodo vsi učenci naše šole znali
igrati tudi že skoraj pozabljene otroške  igre in zapeti ter zaplesati več ljudskih pesmi
in plesov.
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MUTAD VOLSAN TSONVAJED ROTANIDROOK

3102.9.2 NADIKSLO[IVRP olo{vvecne~umejerps acijletanvar

.9.32do
3102.9.62od

AGEKSPORVEVETI@ELEBO
VOKIZEJAVEND

niageksnevolsejickejorpeksmlif
vomlifhin~izejejut

vokizejhijutcijleti~umit

3102.01.52
NADNIEJICAMROFERNAD

EVTRMANANIMOPS
avalsorpakslo{

,~ivodiVajetaM
nebrodrevnUaknarB

3102.21.42
NIITSONJOTSOMASNAD

ITSONTONE
itsonjotsomasavendveti`elebo

,okjnavIcemiDaniT
zevaGanerI

4102.2.7 KINZARPINRUTLUKIKSNEVOLS
menrutluKvavalsorpakslo{

kajlitrvinrutluK,urtnec
a{ataN,~i~nafet[arabraB

necjaMratneborT

4102lirpa EGIJNKIVENDIKSNEVOLS ogijnkisomiradop cna`IaknedZ

4102lirpa OGIJNKSMETSAR
,uclo{omdesumekasvradvagijnk

ecin`ijnken{olpsksibo
cna`IaknedZ

4102.4.52
UJROTAPUKOITORPAROPUNAD

ALEDKINZARPNI
avalsorpakslo{

,kezirgOacivI
nebrodrevnUaknarB

4102.5.41
ZEK^ANZENLARBKE^UJLKAZ

MOTSOG
margorpinrutluk cna`IaknedZ

4102.6.31 ATELAV veclo{otevedtsonsevolsan~ujlkaz
niikinderzar

i{ratsni.r.9ikinderzaros

4102.6.42
ITSONVA@RDNAD

ALE@EDAJOM,AJINEVOLS
itsonva`rdavendveti`elebo aji`aroKnaroG

�'��������(��������'�������

Prav je, da kulturno zaključimo odhod starega leta in v slavnostnem vzdušju pričakamo
novo leto. 19. decembra 2013 bo za učence naše šole organizirano praznovanje. Vsi
učenci bodo imeli slavnostno kosilo ob praznično pogrnjenih mizicah in pogrinjkih, ki
si jih bodo sami pripravljali v prednovoletnem času.

'��������������2�'�������(��
Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju
obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu
napredku družbe, zato ga je treba negovati in ustrezno vrednotiti. Je delo z ljudmi in
za ljudi.
V okviru prostovoljstva bomo na šoli in izven spodbujali medsebojno pomoč,
spoštovanje, hvaležnost, sodelovanje, povezanost, odgovornost, strpnost, nenasilje …
Učenci prostovoljci bodo izvajali naslednje oblike prostovoljnega dela: medsebojno
pomoč med učenci (učna pomoč, pomoč pri domačih nalogah, pomoč v oddelkih
OPB), pomoč in sodelovanje s Pegazovim domov starejših Rogaška Slatina (obiski,
pogovori, nastopi, delavnice, družabne igre, sprehodi) ter sodelovanje z dobrodelnimi
in humanitarnimi organizacijami.

(��-�������2�(�-��(���������������������

Območno združenje RKS Šmarje pri Jelšah in krajevne organizacije RK bodo v soboto,
12. 10. 2013, izvedle že 11. dobrodelno akcijo Drobtinica. Na tržnici v Rogaški Slatini
in pred supermarketom Jager na Prvomajski ulici bodo v zameno za prostovoljne
prispevke ponujali dobrote, ki jih bodo spekle in pripravile prostovoljke in prostovoljci
Rogaške Slatine, Kostrivnice in Svetega Florijana. Izkupiček akcije bo enakomerno
razdeljen med vse tri slatinske šole in bo v celoti namenjen plačilu kosil otrokom iz
socialno šibkejših družin iz občine Rogaška Slatina.
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Vsako leto se na prvi ponedeljek v mesecu oktobru prične Teden otroka, ki traja
sedem dni.
Letošnja tema je KAKO JE BITI OTROK V DANAŠNJI DRUŽBI. Izbrana tema  spodbuja
otroke k temu, da povedo o čem razmišljajo, kaj doživljajo, čutijo, občutijo krivice ali
zadovoljstvo, veselje …, odrasle pa, da razmislijo, prisluhnejo, kaj več lahko storijo za
otroke danes, v današnji družbi.
Temi bomo sledili tako na centralni šoli kot na obeh podružničnih šolah, zato se
bodo v tem tednu odvijale različne delavnice za učence I., II. VIO in OPB.
V tednu otroka bomo v povezavi z DPM Iskrice izvedli različne delavnice: branje v
naravi, branje starejših otrok mlajšim, delavnico ljudskega izročila, glasbeno, likovno
in športno delavnico. Vse dejavnosti se bodo začele ob 14.30, ko bodo učenci že
napisali domačo nalogo.
V torek, 10. 10. 2013, bo potekalo že tradicionalno druženje z učenci OPB I. in II. OŠ
Rogaška Slatina, ko se bomo s skupino otrok odpravili na Anin dvor in sodelovali na
organiziranih delavnicah.

(��!����'��������������(�����������
����!����������

Namen in temeljni cilj delovanja društva je dvig kakovosti
življenja otrok, mladostnikov in družin. Zato bomo v okviru
društva Društvo prijateljev mladine Iskrice Rogaška Slatina v
času počitnic organizirali ustvarjalne delavnice za učence.
Delavnice bodo namenjene vsem učencem od 1. do 4. razreda,
ki bi si želeli nekoliko drugače preživeti del svojega prostega
časa med počitnicami. Pri oblikovanju idej za tematske sklope
posameznih delavnic, bomo izhajali iz razvojne stopnje učencev,
zato smo prepričani, da bodo delavnice otrokom zanimive.

Program šolske hranilnice se nadaljuje tudi v novem šolskem letu, vendar z nekaj
spremembami.
Hranilnica bo po novem odprta ob torkih od 12.45 do 13.15 ter v petek od 7.45 do
8.00. Šolska hranilnica bo odprta od začetka oktobra do konec junija.
Varčevanje v šolski hranilnici je namenjeno učencem od 1. do 9. razreda. Učenci bodo
lahko prinašali svoje prihranke v predprostor študijskega kotička, kjer bo imela šolska
hranilnica svoj kotiček.
Na naši šoli v zadnjih letih opažamo upad varčevalcev. Vzrokov za to je zagotovo več.
Učenci kot najpogostejšega navajajo, da že tako ni dovolj denarja, kaj bi sedaj še
varčevali. Poudariti je treba, da ni pomembna vsota denarja, ki jo učenec prinese, ter
koliko privarčuje v šolskem letu. Pomembno je, da otrok spozna, da je treba za manjše
in večje nakupe ter stvari, ki si jih želi, varčevati. Varčnost in varčevanje sta pomembni
temi, še posebej v času, v katerem živimo. Svojih otrok ne moremo naučiti varčevati, če
jih pri tem ne spodbujamo.
Še naprej želimo spodbujati oddelčne skupnosti, društva in krožke, ki delujejo na šoli,
k namenskemu varčevanju.
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.ZAR
.PAZ

.T[
EJ^ORDOP .VZI.SA^ ANIBESV-VOLSAN AJDOV JARK

.r.1

.1 DK 3102.9.2 NADIKSLO[IVRP
,ikra~inderzar

icijletijogzv
,retnecinrutluk

alo{

.2 DK
rebmeced

3102
AVATSDERPAKSRBMECED tek[ajinesK retnecinrutluk

.3 DK
lirpa

4102
HIK[ORTOEJNA^ERSOKSJIGER

NIPUKSHIK[ILADELG
,ikra~inderzar

icijletijogzv
retnecinrutluk

.4 DK 4102.5.32 OVONABRU jlarKanajmaD anitalSak{agoR

.5 DN 3102.9.52 EJNELEV,LAVITSEFNIKIP {riPajnaT ejneleV

.6 DN 3102.01.4 ECINVALEDEKSNESEJ
,ikra~inderzar

icijletijogzv
alo{

.7 DN
ilajam
4102jinuj

EKSNEVOLS,KEGELOPOOZINIM
ECIJNOK

inuglieWatraM
eksnevolS

ecijnoK

.8 DT 3102.21.4 ECINVALEDENTELOVON
,ikra~inderzar

icijletijogzv
alo{

.9 DT 4102.3.4 TSUP
,ikra~inderzar

icijletijogzv
anitalSak{agoR

1 .0 DT 4102.3.72 EGIJNKNIACIN@IJNK
,acijletanvar
,ikra~inderzar

icijletijogzv
alo{

.2 r.

.1 DK
rebmeced

3102
AVATSDERPAKSRBMECED raga@alejirbaG retnecinrutluk

.2 DK 4102.2.7 KIAZOMINRUTLUK tek[ajinesK alo{

.3 DK
lirpa

4102
HIK[ORTOEJNA^ERSOKSJIGER

NIPUKSHIK[ILADELG
,ikra~inderzar

icijletijogzv
retnecinrutluk

.4 DK 4102.5.32
ni.II,.IEJNE@URD,OVONABRUAN

anitalSak{agoR[O.III
jlarKanajmaD anitalSak{agoR

.5 DN 3102.01.4 NESEJ ikra~inderzar anitalSak{agoR

.6 DN 4102.5.21 DALMOP ikra~inderzar anitalSak{agoR

.7 DN 4102.5.92 OOZ jlarKanajmaD anajlbujL

.8 DT 3102.21.4 ECINVALEDENTELOVON ikra~inderzar alo{

.9 DT 4102.3.4 TSUP ikra~inderzar anitalSak{agoR

.01 DT 4102.3.52 EGIJNKNIACIN@IJNK jlarKanajmaD
acin`ijnK

anitalSak{agoR

(�����(���������
��������3�������������������&��!���(����
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.ZAR
.PAZ
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EJ^ORDOP .VZI.SA^ ANIBESV-VOLSAN AJDOV JARK

.r.3

.1 DK
rebmeced

3102
AVATSDERPAKSRBMECED tek[ajinesK anitalSak{agoR

.2 DK
raurbef

4102
ANITALSAK[AGORACIN@IJNK ikra~inderzar

acin`ijnK
anitalSak{agoR

.3 DK
lirpa

4102
HIK[ORTOEJNA^ERSOKSJIGER

NIPUKSHIK[ILADELG
ikra~inderzar retnecinrutluk

.4 DK 4102.5.32
ni.II,.IEJNE@URD,OVONABRUAN

anitalSak{agoR[O.III
jlarKanajmaD anitalSak{agoR

.5 DN 3102.01.8 VOTNEMIREPSKEA[IH ragol[ajilataN anajlbujL

.6 DN 4102.5.62
od

4102.5.03
IROTSORPIKSJNEJLVI@

,tek[ajinesK
ragol[ajilataN

,ke~ruJmoD
ejve~oK

.7 DN

.8 DT 3102.21.4 ECINVALEDENTELOVON ikra~inderzar alo{

.9 DT 4102.3.4 TSUP ikra~inderzar anitalSak{agoR

.01 DT 4102.3.72 METSORPANJEZUM
,acijletanvar
ikra~inderzar

cetagoR

.r.4

.1 DK
rebmeced

3102
REBMECEDILESEV

,rerhüFanajraM
ikinderzar

retnecinrutluk

.2 DK
rebmeced

3102
ONTELOVON-ON^I@OB

EJNAVONZARP
ikinderzar alo{

.3 DK
ceram

4102
OPELEJMANJAPUKS-ELO[NAD ikinderzar elo{aciloko

.4 DN 3102.01.4 EJRUMKERPE[AN
,kin{uPaknavetS

ikinderzar
ejrumkerP

.5 DN
rebmevon

3102
EVOHIJNNIIVONSEJNA^[RVZAR

ITSONTSAL
alo{

.6 DN
lirpa

4102
ALITU^ ikinderzar alo{

.7 DT
raunaj

4102
GORKIN^IRTKELE ikinderzar alo{

.8 DT
raurbef

4102
EJNARIKSAM:EJNAVOTSUP elo{ovtsdov da{olpaksporvE

.9 DT
ceram

4102
ASELZIIKLEDZINISEL ikinderzar alo{

.01 DT
jinuj
4102

OLIZOV-AJNAKIMERPETSRV ikinderzar alo{

.5 r.

.1 DK
rebmevon

3102
E^[IDERSONRUTLUKNIONVARPU

EJINEVOLS
kajlip[adinoeL anajlbujL

.2 DK
rebmeced

3102
AVATSDERP-REBMECEDILESEV carap{aGaniN

,alo{
retnecinrutluk

.3 DK
lirpa

4102
HIK[ILADELGEJNA^ERSOKSJIGER

NIPUKS
,rerhüFanajraM

rel{oDadinoeL
retnecinrutluk

.4 DN
raurbef

4102
ITSRPTSON^ILZAR DO[Ciclajavzi DO[C

.5 DN
ceram

4102
OCNECSELODADERPEJBODBO

,ikinderzar
peSadgaM

alo{

.6 DN
lirpa

4102
IVARANVEJTEVI@ERP ikinderzar

aciloko
enitalSek{agoR

.7 DT
rebotko

3102
NIAREMORTEV,ANOLABAVALEDZI

ALADAP
ikinderzar alo{

.8 DT
raurbef

4102
EJNARIKSAM:EJNAVOTSUP elo{ovtsdov

,alo{
da~{olpaksporvE

.9 DT
ceram

4102
NIEBROTENLIDALHAVALEDZI

ECINLAGUG
ikinderzar alo{

.01 DT
jinuj
4102

ECINTHETNIA^AHAMAVALEDZI ikinderzar alo{
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.ZAR
.PAZ

.T[
EJ^ORDOP .VZI.SA^ ANIBESV-VOLSAN AJDOV JARK

.r.6

.1 DK 3102.21.42 AK[ILADELG
akjetaM
ke{ugriT

retnecinrutluk

.2
DK2/1 3102.01.52 EVTRMANANIMOPSNAD

aknarB
,nebrodrevnU
~ivodiVajetaM

alo{

DK2/1 4102.2.7 KAJLITRVINRUTLUK
arabraB
~i~nafet[

alo{

.3 DK 4102.6.02 AJOGZVAKSMLIF kezirgOacivI retnecinrutluk,alo{

.4 DN

rebotko
3102

ADZOGAZONECOIB
jleti~u

ajvolsovaran
,anitalSak{agoRGG

ikinderzar

unalpop
DZ

,DELGERPINEVTSVARDZOBOZ
INEIGIHINTSUOEJNAVOTEVS

,acinvardzoboz
aksnicidem

artses
modinevtsvardZ

.5 DN 3102.11.7
ONIVODOGZIZOKS
AVT[INVOGOMERP

rahaBrogI ejneleV

.6 DN 4102.3.6
ITSONASIPEJNAVOZAPO

B@URDZHIKSJNEJLVI@
jleti~u

ajvolsovaran
kotoPij~loV

.7 DT 3102.01.7 TEMORP
jleti~u

ekitametam
anitalSak{agoR

.8 DT 3102.21.2
ENÎNZARPENLAJRAVTSU

ECINVALED
jleti~u

ekitametam
alo{

.9 DT 4102.3.4 TSUP
aknarB

,nebrodrevnU
cenapu@akleJ

alo{

.01 DT 4102.6.42 ALE@EDAJOM,AJINEVOLS aji`aroKnaroG alo{

.r.7

.1 DK 3102.21.42
AKSMLIF/AK[ILADELG

AVATSDERP
akjetaM
ke{ugriT

retnecinrutluk

.2 DK 4102.3.62 EJLECOTSEM
akjetaM

aniT,ke{ugriT
okjnavIcemiD

ejleC

.3 DK
3102.01.52 EVTRMANANIMOPSNAD

,~ivodiVajetaM
aknarB

nebrodrevnU
alo{

4102.2.7 KAJLITRVINRUTLUK
arabraB
~i~nafet[

alo{

.4 DN 4102.2.71
,ENIJARKOPITSONLI^ANZ

AKNE@ERBMOD
,sarujGajizereT

nilotnAajinesK
,akne`erBmoD
repoKekuLdelgo

.5 DN 4102.2.81 AJIGOLOIBAKSROM
,sarujGajizereT

nilotnAajinesK
akne`erBmoD

.6 DN 4102.2.91
,EJTSAROKSROMBO

IVODELS,AJIGOLOTINRO
ILAVI@

,sarujGajizereT
nilotnAajinesK

akne`erBmoD

.7 DT 3102.11.82
EN^INZARPENLAJRAVTSU

ECINVALED

jicnemurF
,inuglieW

okjaSatigirB
alo{

.8 DT 4102.2.71 REPOKAKULTEMORP rahaBrogI repoKakuL

.9 DT 4102.3.4 TSUP
aknarB

,nebrodrevnU
cenapu@akleJ

alo{

.01 DT 4102.6.42 ALE@EDAJOM,AJINEVOLS aji`aroKnaroG alo{
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.r.8

.1 DK 3102.21.42
AKSMLIF/AK[ILADELG

AVATSDERP
ke{ugriTakjetaM retnecinrutluk

.2 DK

3102.01.52 EVTRMANANIMOPSNAD
,~ivodiVajetaM

aknarB
nebrodrevnU

alo{

3102.2.7 KAJLITRVINRUTLUK ~i~nafet[arabraB alo{

4102.4.52
ITORPAJOBNAD

JAM.1NIUJROTAPUKO
kezirgOacivI alo{

EK[ILADELGDELGO
EKSLO[EVATSDERP

ENIPUKSEK[ILADELG
~uNaci`oJ alo{

.3 DK 4102.3.62 HAJNIPOTSHIVONRE[ERPOP ,kezirgOacivI
cepi[nabrU

.4 DN 3102.21.11
NIOVTSRALKETS

ATIDORFAAKITEMZOK
sarujGajizereT anitalSak{agoR

.5 DN DZunalpop EJVARDZNIOLETEJOM nam~eDakfet[ alo{,modinevtsvardZ

.6 DN 4102.4.01
AGEKSRANIDITSONLI^ANZ

ATEVS
rahaBrogI

,najcok[vokaR
orezejok{inkreC

.7 DT 3102.01.7 TEMORP ekitametamjleti~u anitalSak{agoR

.8 DT 3102.11.82
EN^INZARPENLAJRAVTSU

ECINVALED
,inuglieWjicnemurF

okjaSatigirB alo{

.9 DT 4102.3.4 TSUP
aknarB

akleJ,nebrodrevnU
cenapu@

alo{

.01 DT 4102.6.42 ALE@EDAJOM,AJINEVOLS aji`aroKnaroG anitalSak{agoR

.r.9

.1 DK 3102.9.72 AK[OROKAKSJIRTSVA ke{ugriTakjetaM ak{orokaksjirtsvA

.2 DK 3102.21.42
AKSMLIF/AK[ILADELG

AVATSDERP
ke{ugriTakjetaM retnecinrutluk

.3

DK4/1 3102.01.52 EVTRMANANIMOPSNAD
,~ivodiVajetaM

aknarB
nebrodrevnU

alo{

DK4/1 4102raunaj
EK[ILADELGDELGO
EKSLO[EVATSDERP

ENIPUKSEK[ILADELG
~uNaci`oJ alo{

DK4/1 4102.2.7 KAJLITRVINRUTLUK ~i~nafet[arabraB alo{

DK4/1 4102.4.52
ITORPAJOBNAD

JAM.1NIUJROTAPUKO
kezirgOacivI alo{

.4

DN2/1 3102.9.72
VAJIRALITPERDELGO

UCVOLEC
sarujGajizereT cevoleC

DN2/1 4102.4.42 AJEZUMDELGO akfet[,rahaBrogI
nam~eD aniparK

.5 DN 3102.01.22 EJNAVOTEVSONCILKOP jicnemurF
inuglieW erot[,ejleC

.6

)a.9(DN 3102.11.6 ECINVALED,AJEZUMDELGO okjaSdravdE ejnatiVTVESK

DN
)c.9,b.9(

3102.11.31 ECINVALED,AJEZUMDELGO okjaSdravdE ejnatiVTVESK

.7 DT 3102.11.82
EN^INZARPENLAJRAVTSU

ECINVALED

jicnemurF
,inuglieW

okjaSatigirB
alo{

.8 DT 4102.3.4 TSUP
aknarB

akleJ,nebrodrevnU
cenapu@

alo{

.01 DT 4102.3.21 ECINVALED,AJEZUMDELGO le{orKoknarB artsiBjezumik{inheT

.11 DT 4102.6.31 VETIDERIRPAN^UJLKAZ ,ikinderzar
ikinderzaros alo{
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DRADNATSDAN-DOŠCNIEJIZRUKSKE

.1 3102.9.72 .r.9 OVTSJEMAZVAJIZRUKSKE DK rahaBrogI

.2 3102.01.4 .r.4 EJRUMKERPE[AN DK kin{uPaknavetS

.3 3102.11.4 .r.5 ANAJLBUJL,OTSEM DK kajlip[adinoeL

.4 3102.11.7 .r.6
AVT[INVOGOMERPJEZUM

EJNELEV
DT rahaBrogI

.5 4102.2.71 .r.7 REPOKAKUL DN nilotnAajinesK

.6 4102.3.6 .r.6 KOTOPIJ^LOVMUTEROBRA DN nilotnAajinesK

.7 4102.3.21 .r.9 ARTSIBJEZUMIK[INHET DN le{orKoknarB

.8 4102.3.62 .r.8
HIVONRE[ERPOP

HAJNIPOTS
DK kezirgOacivI

.9 4102.4.01 r.8 NAJICOK[VOKAR DN rahaBrogI

DRADNATSDAN-IMARGORPIKSNEDET

.1
od.2.71do
4102.2.12

.r.7 ASEIF,AKNE@ERBMOD
INVOLSOVARAN

NEDET
nilotnAajinesK

.2
od.3.71do
4102.3.12

r.5 ACEPMOD
INVOLSOVARAN

NEDET
)ejna~ums(

cepi[nabrU

.3
od.5.62do
4102.5.03

.r.3 EJVE^OK,KE^RUJMOD
INVOLSOVARAN

NEDET
raga@alejirbaG

�!�(

Cena šole v naravi vključuje materialne stroške (prevoz, bivanje, prehrana, vstopnine,
smučarske karte) in stroške strokovnih delavcev (učitelji zunanji sodelavci, učitelji
smučanja). Stroške šole v naravi je mogoče plačati v enkratnem znesku ali v več
obrokih pred začetkom šole v naravi. Zadnji obrok je po končani šoli v naravi in
pomeni dokončni obračun. Ceno določi šola in z njo seznani starše pred prijavo.
Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi za en
razred za eno šolo naravi (smučanje 5. razred). Prav tako se za isto šolo v naravi
zagotavljajo sredstva za subvencioniranje šole v naravi za učence, ki zaradi socialnega
položaja ne zmorejo celotnega plačila.
V šolskem letu 2013/2014 nismo dobili  odobrene zimske šole v CŠOD, zato iščeemo
rezervno možnost za izvedbo. V domu CŠOD Gorenje smo prvi v čakalni vrsti.
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Starši dobijo pred odhodom v enodnevne centre program in stroškovnik dejavnosti.
Na  osnovi tega izpolnijo prijavnico, ki jo učenec odda razredniku. Stroški enodnevnih
ekskurzij se poravnajo pred odhodom. Plačilo je mogoče na več obrokov s položnicami
ali preko trajnika, vendar je plačilo prvega obroka vedno pred odhodom na ekskurzijo.
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1. 1. NOVO LETO
19. 1. SVETOVNI DAN CERKVE
31. 1. DAN BREZ CIGARETE

februar MESEC VARNE RABE INTERNETA
8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI

KULTURNI PRAZNIK
11. 2. SVETOVNI DAN BOLNIKOV
21. 2. MEDNARODNI DAN MATERNIH

JEZIKOV

1.-8. 3. TEDEN BOJA PROTI RAKU,
MEDNARODNI DAN ŽENA

6. 3. SVETOVNI DAN VARČEVANJA Z
ENERGIJO

21. 3. SVETOVNI DAN STRPNOSTI IN
BOJA PROTI RASIZMU,
SVETOVNI DAN POEZIJE

22. 3. SVETOVNI DAN VODA
23. 3. SVETOVNI METEOROLOŠKI DAN
24. 3. SVETOVNI DAN TUBERKOLOZE
25. 3. SVETOVNI DAN MATER
27. 3. SVETOVNI DAN GLEDALIŠČA

2. 4. MEDNARODNI DAN KNJIG ZA
OTROKE IN MLADINO

7. 4. SVETOVNI DAN ZDRAVJA
22. 4. DAN ZEMLJE, EKODAN
23. 4. SVETOVNI DAN KNJIGE IN

AVTORSKE PRAVICE
27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

1., 2. 5. PRAZNIK DELA
3. 5. MEDNARODNI DAN SVOBODE TISKA
8. 5. MEDNARODNI DAN RDEČEGA KRIŽA
9. 5. DAN EVROPE
12. 5. MEDNARODNI DAN

MEDICINSKIH SESTER
13. 5. DAN VARNOSTI
15. 5. MEDNARODNI DAN DRUŽINE
15.-21. 5. TEDEN DRUŽIN
17. 5. SVETOVNI DAN TELEKOMUNIKACIJ
17.-30. 5. AKCIJA VARNOSTNI PAS
28. 5. DAN SONCA
31. 5. SVETOVNI DAN BREZ TOBAKA IN

SVETOVNI DAN ŠPORTA

4. 6. DAN KRVODAJALCEV
5. 6. SVETOVNI DAN EKOLOGIJE -

VARSTVA OKOLJA
8. 6. DAN GASILCEV
15. 6. SVETOVNI DAN OSVEŠČANJA

NASILJA NAD STAREJŠIMI
16. 6. MEDNARODNI DAN BEGUNCEV

IN SLADKORNIH BOLNIKOV
25. 6. DAN DRŽAVNOSTI
26. 6. MEDNARODNI DAN PROTI  ZLORABI

DROG
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2. 8. SVETOVNI DAN DOJENJA
17. 8. ZDRUŽITEV PREKMURSKIH

SLOVENCEV Z MATIČNIM NARODOM
8. 9. MEDNARODNI DAN PISMENOSTI
15. 9. DAN VRNITVE PRIMORSKE MATIČNI

DOMOVINI
16. 9. MEDNARODNI DAN ZAŠČITE OZONSKE

PLASTI
19. 9. MEDNARODNI DAN GLUHIH
14.-21. 9.  TEDEN AKTIVNOSTI ZA

PREPREČEVANJE KAJENJA RKS
16.-22. 9. TEDEN MOBILNOSTI
22. 9. DAN BREZ AVTOMOBILA
24. 9. SVETOVNI DAN ŠOLSKEGA MLEKA
26. 9. EVROPSKI DAN JEZIKOV
27. 9. SVETOVNI DAN TURIZMA,

1. 10. MEDNARODNI DAN OSTARELIH
3.-9.10 TEDEN OTROKA
4. 10. SVETOVNI DAN VARSTVA ŽIVALI
5. 10. MEDNARODNI DAN OTROKA
9. 10. DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA
13.10. EVROPSKI DAN PROMETNE

VARNOSTI
16. 10. SVETOVNI DAN HRANE
17. 10. DAN BOJA PROTI REVŠČINI
24. 10. DAN ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH

NARODOV
oktober MESEC POŽARNE VARNOSTI
31. 10. MEDNARODNI DAN VARČEVANJA
31. 10. DAN REFORMACIJE

november MESEC PREPREČEVANJA ODVISNOSTI
14. 11. DAN SLADKORNIH BOLNIKOV
17. 11. SVETOVNI DAN IZSELJENCEV
20. 11. MEDNARODNI DAN BREZ CIGARET
23. 11. DAN RUDOLFA MAISTRA
25. 11. MEDNARODNI DAN NASILJA NAD

ŽENSKAMI

1. 12. SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU
3. 12. MEDNARODNI DAN DUŠEVNO

PRIZADETIH
4. 12. SVETOVNI DAN INVALIDOV
9. 12. DAN MIRU
10. 12. DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC
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Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski
stopnji, v osnovni šoli ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na
intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem
področju in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene
programe in aktivnosti.

Nadarjeni učenci mislijo in se učijo drugače kot drugi otroci. Pogosto se zlahka in
hitro učijo, so vztrajni, vedoželjni, imajo smisel za šale, so polni nenavadnih idej in
občutljivi do drugih. Nadarjeni otroci, ki uporabljajo svoje zmogljivosti, opravijo delo
hitreje, bolj poglobljeno in bolj vestno kot drugi otroci. Ne potrebujejo veliko ponavljanja,
snov obvladajo že po eni ali dveh ponovitvah. V šoli so večinoma izrazito uspešni pri
enem ali več predmetih.
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Šolsko svetovalno delo opravljajo socialni delavec in pedagoginje. Področja, na katerih
delujejo, so naslednja:

- učenje in poučevanje,
- šolska kultura, klima, vzgoja, red,
- telesni, osebnostni in socialni razvoj učencev,
- šolanje in poklicna orientacija ter
- socialno ekonomske stiske.

Na naštetih področjih delujejo preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih
dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in vrednotenja. Njihovo delo je sodelovalno,
sodelujejo z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa ter z zunanjimi
institucijami. V timskem sodelovanju šolska svetovalna služba prispeva k ustvarjanju
pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca, ob načelih dogovora in zaupnosti podatkov.

Stalne naloge socialnega delavca in pedagoginj so: reševanje socialno ekonomskih
stisk, regresirana prehrana, poklicna orientacija, vodenje projekta CŠOD, akcija šolski
novinci, delo z učenci s posebnimi potrebami, delo z nadarjenimi učenci, individualne
obravnave učencev, spremljava učencev in drugo.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno ali po telefonu. Šolska
svetovalna služba vas bo vselej prijazno sprejela.

�������������������
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Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Zakon o osnovni šoli navajata,
da so otroci s posebnimi potrebami:
- otroci z motnjami v duševnem razvoju,
- slepi in slabovidni otroci,
- gluhi in naglušni otroci,
- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
- gibalno ovirani otroci,
- dolgotrajno bolni otroci,
- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,

(��������(���������������
Nadarjene učence je potrebno prepoznati, odkriti in jim omogočiti, da se razvijajo.
Nanje moramo gledati drugače ter jih seznanjati, zakaj imajo drugačne potrebe kot
drugi učenci. Nadarjenega učenca mora šola tako pritegniti, da se pri pouku ne
dolgočasi in da na nekem področju (ali več področjih) zasije v skladu s svojimi
sposobnostmi.
Nadarjeni učenci lažje razvijajo svoje sposobnosti ob učenju s svojim tempom, saj se
učijo hitreje kot drugi otroci v razredu. Snov, ki jo že znajo, lahko preskočijo in se v
tem času pod vodstvom učiteljev ukvarjajo z individualnim delom (s poglobljenim
obravnavanjem učne snovi ali s samostojnimi projekti). Zakon jim predpisuje
individualizirane programe
(INDEP-e), ki vsebujejo ciljno načrtovanje in dajejo možnost hitrejšega napredovanja,
če učno snov že obvladajo, zato je potrebno pogosto ugotavljati njihovo predznanje.
Pri pouku jim je potrebno dovoliti in jih spodbujati, da dajejo pobude, ideje, da
odprto razmišljajo in gradijo na svojem »živem znanju«. Ukvarjajo naj se z nalogami,
ki zahtevajo višje miselne procese in nenavadne načine razmišljanja. Tako bodo
lahko razvijali ustvarjalnost in splošno-intelektualne sposobnosti.
Nadarjeni učenci radi sledijo svojim interesom in proučujejo snov, ki presega šolsko
delo, zato je pomembno, da vedo, kje lahko znanje poiščejo. Ponavadi postanejo
redni obiskovalci šolskih knjižnic. Z učitelji vzpostavijo nove, mentorske odnose, ki
so zelo pomembni predvsem za razvoj specifičnih sposobnosti.
Nadarjeni učenci niso enako uspešni na vseh področjih, zato ni nujno, da bodo
dosegali najvišje ocene pri vseh predmetih. Starši in učitelji moramo biti zadovoljni,
če vemo, da so se potrudili po najboljših močeh. Potrebujejo pa spodbude, ne kritik,
saj so sami sebi najhujši kritiki.
V letošnjem šolskem letu nadaljujemo s spodbujanjem nadarjenih učencev k ustvarjanju
portfolia – zbirke o sebi in svojih dosežkih.
Učenci na tak način razmišljajo o svoji identiteti, skrbi zase, kvalitetah, potencialih in
ciljih. Izražajo se na različne ustvarjalne načine; z besedo in sliko. Poglabljajo
razumevanje sebe in drugih v socialnih odnosih. Hkrati pridobivajo na samopodobi,
saj se portfolio nanaša na osebne dosežke, naloge in odgovornosti. Pozornost usmerjajo
na pozitivne lastnosti in uspehe. Spremljajo in dokumentirajo svoje uspehe v šoli in
si oblikujejo kratkoročne in dolgoročne cilje. Čeprav vodenje portfolia poteka ob
srečanjih z različnimi strokovnimi delavci (šolsko svetovalno službo, učitelji), je poudarek
na lastni aktivnosti učenca in samostojnem delu, deloma v šoli in doma. Eden izmed
pomembnih ciljev portfolia je tudi kvalitetno oblikovanje poročila o nadarjenem
učencu ob koncu šolanja.
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- otroci z avtističnimi motnjami ter
- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Tem učencem so zagotovljeni ustrezni pogoji za vzgojo in izobraževanje ter prilagojeno
izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo (DSP).
Učenci, ki jim je z odločbo o usmeritvi priznan status otroka s posebnimi potrebami,
se izobražujejo v skladu z zanje izdelanimi individualiziranimi programi. Osnovna
šola s timom strokovnih delavcev za delo z učenci s posebnimi potrebami zagotavlja
ustrezno pripravo, izvajanje in evalvacijo individualiziranih programov. Strokovni
tim, ki ga poleg ravnateljice, šolske svetovalne službe in specialne pedagoginje sestavljajo
še razredniki in učitelji, izvajalci dodatne strokovne pomoči, med šolskim letom skrbi
za odkrivanje učencev s posebnimi potrebami, oblikovanje individualiziranih programov,
nudenje dodatne strokovne pomoči v skladu z le-temi ter personalizacijo pouka.
Razredniki kot vodje tima za posameznega učenca med šolskim letom sklicujejo
timske sestanke, na katere so po potrebi vabljeni tudi starši. Slednji tudi soustvarjajo
individualizirani program za svojega otroka.
Učno pomoč učencem s posebnimi potrebami nudijo učitelji, izvajalci dodatne strokovne
pomoči, individualno v ali izven oddelka, praviloma v času, ko ima učenec določen
predmet na urniku.
Specialno pedagoško pomoč, namenjeno premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma
motenj na področjih pozornosti in koncentracije, spomina, zaznavanja, motorike in
grafomotorike, organizacije, razvijanja sposobnosti branja, pisanja in računanja izvajajo
pedagoginje Karla Koražija, Petra Železnik, Urška Šipec ter zunanji izvajalci. Učencem
nudijo pomoč tudi pri krepitvi samopodobe, sproščanju, samonadzoru in razvijanju
socialnih veščin.
Individualni razgovori s starši potekajo v času govorilnih ur (vsak prvi torek v
mesecu od 17. do 18. ure) oziroma po dogovoru.
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V osnovno šolo je vključena zelo heterogena populacija otrok. Nekateri izmed njih
imajo pri šolskem delu in usvajanju šolskih znanj večje težave. Nekateri ne zmorejo
pravilno pisati, slabše berejo, imajo okrnjene številske in količinske predstave, težje
se zberejo pri šolskem delu, nimajo motivacije za učenje in še bi lahko naštevali.
Skratka, rečemo lahko, da se učne težave pojavijo pri učencih z različnimi kognitivnimi,
socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi in pomeni, da imajo pri učenju
pomembno večje težave kot vrstniki.

ZAPOREDJE KORAKOV PRI DELU Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI
1. Zaznavanje in prepoznavanje učnih težav
Poteka s pomočjo različnih pripomočkov, primernih za odkrivanje in prepoznavanje
učencev, pri katerih se kaže tveganje za prisotnost učnih težav (npr. lestvica za zgodnje
odkrivanje specifičnih učnih težav, lestvica tveganja za disleksijo, vprašalnik prednosti
in težav, lestvica splošne razvitosti in posebnih potreb, test motenj branja in pisanja
ipd.).
2. Opis izhodiščnih učnih težav
S pomočjo ocenjevalnih lestvic, opazovanj, na osnovi otrokovih izdelkov itd. učitelj
opiše učne težave, pri čemer opis vključuje naslednja področja: motorika, grafomotorika,
stanje čutil, zaznavanje (slušno zaznavanje, vidno zaznavanje), orientacija, govor in
jezik, šolska znanja in spretnosti (branje, pisanje, računanje), usmerjenost procesov
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Značilnosti:
- 

-

Pri večini predmetnih 
področij je učenec 
uspešen, na enem ali 
več (branje, pisanje, 
računanje) pa so 
pričakovani rezultati 
nižji.
M e t o d e  „ d o b r e  
poučevalne prakse“ 
p r i  r e d n e m  i n  
dopolnilnem pouku ne 
z a d o s t u j e j o  z a  
premostitev težav, zato 
učenec potrebuje  
druge individualne in 
skup inske  ob l i ke  
pomoči.

Prilagoditve:
- posebne metode in 
oblike dela,
- vključitev v dopolnilni 
pouk,
-občasna individualna 
in skupinska pomoč s 
s tran i svetovalne 
službe,
-pravica do IDPP. 

Značilnosti: 
- Učencu pomanjkljivo 
o b v l a d o v a n j e  
temeljnih spretnosti 
otežuje sledenje in 
napr edovanje na 
š i r š ih  podr oč j ih  
učnega načrta (branje, 
pisanje, računanje). 

Prilagoditve:
- Za te učence se izdela 
IP. 

(motiviranost, miselni procesi in pomnjenje, pozornost), socialno polje, močna področja
in šibka področja.

3. Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami
Vključuje  5 osnovnih stopenj pomoči:
1. pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku, v okviru podaljšanega bivanja;
Na tej stopnji učitelj pomaga učencu pri rednem (skupnem in nivojskem) pouku v
razredu in pri dopolnilnem pouku. Učencu v nižjih razredih pomaga tudi učitelj v
podaljšanem bivanju.
V okviru procesa poučevanja se učencu omogoči več prilagoditev in večjo količino
pomoči ter diferencira in individualizira učne zahteve, naloge, pripomočke ...
2. pomoč šolske svetovalne službe;
Če učenec z učnimi težavami kljub vsem učiteljevim prilagoditvam ne napreduje, se v
nudenje pomoči vključi svetovalna delavka šole.
Svetovalna delavka poglobi in dopolni celotno odkrivanje in raziskovanje težav ter v
reševanje vključi svetovanje učencu, svetovanje učitelju in staršem (glede pomoči učencu
doma).
3. dodatna individualna in skupinska pomoč;
Kadar se učne težave kljub učiteljevi pomoči pri rednem in dopolnilnem pouku, v
podaljšanem bivanju ter pri občasni pomoči svetovalne delavke nadaljujejo, se učencu
ponudi in organizira individualna in skupinska pomoč.
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V slovenske osnovne šole se vsako leto vključujejo otroci priseljeni iz drugih držav.
Analize kažejo, da ti težje sledijo pouku in drugemu dogajanju v šoli ter se tudi težje
vključujejo v širše socialno okolje, kar je posledica pomanjkljivega znanja slovenščine
ter neizoblikovanih strategij za vključevanje teh otrok v naš vzgojno-izobraževalni
sistem.
Po Ustavi RS imajo tuji državljani v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice,
zagotovljene z ustavo in zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi in zakonu samo
državljani Republike Slovenije. Vsak tuji državljan ima pravico, da svobodno izraža
pripadnost svojemu narodu in goji svoj jezik in kulturo.
Kako obravnavati učence priseljence v osnovni šoli, nam narekujejo Smernice za
izobraževanje otrok tujcev v vrtcih in šolah (Ljubljana 2009), Zakon o osnovni šoli in
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni
šoli. Učenci priseljenci iz drugih držav imajo pravico do obveznega osnovnošolskega
izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani RS, prilagoditve pri podajanju in
ocenjevanju učne snovi pa lahko trajajo dve leti. Prav tako imajo prvi dve leti šolanja
pri nas pravico do pouka slovenskega jezika in kulture, dopolnilnega pouka iz
slovenskega jezika, šola pa mora upoštevati tudi njihove kulturne navade, med katere
spadajo tudi prehranjevalne navade učencev.

Na učence priseljence je treba gledati celostno. Pri vseh dejavnostih je glavno vodilo
načelo dolgoročne koristi otroka in upoštevanje njegovih mnenj in želja pri odločitvah,
ki zadevajo njegovo prihodnost.
V skladu z njihovo starostjo in zrelostjo morajo biti vzpostavljeni in zagotovljeni
pogoji za lažje sodelovanje. Učenci se seveda vključijo v sistem učenja slovenskega
jezika in v proces spodbujanja komunikacije (lahko v mešanici jezikov). Na splošno
velja, da je potrebno spodbujati učenje jezika učnega okolja in maternega jezika
otrok.
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Dodatne ure individualne in skupinske pomoči potrebujejo praviloma učenci z zmernimi
učnimi težavami. Opravijo se dodatni diagnostični postopki, pri bolj zapletenih težavah
se v obravnavo že vključujejo tudi specializirane zunanje strokovne ustanove.
4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove;
Za učenca z učnimi težavami, ki ne napreduje kljub vsem oblikam pomoči na prvih
treh stopnjah, lahko šola zaprosi za dodatno strokovno mnenje in dodatno strokovno
pomoč glede na naravo težav ustrezno zunanjo specializirano strokovno ustanovo
(npr. svetovalni center, zdravstveno mentalno-higiensko službo, ipd.).
5. postopek usmerjanja
Če je strokovno mnenje šole, da učenec z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami
potrebuje več prilagoditev in pomoči, šola staršem predlaga usmerjanje v izobraževalni
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Ob zaključku vsake stopnje se izvede:
• evalvacija učenčevega napredka,
• evalvacija učinkovitosti učne pomoči.
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V II. osnovno šolo Rogaška Slatina so vključeni tudi učenci s posebnimi potrebami,
med katere spadajo tudi gibalno ovirani učenci. Zavedamo se, da so slednji populacija,
ki ima zaradi prirojenih telesnih napak, posledic bolezni ali poškodb, dolgotrajne
telesne, duševne, intelektualne in/ali senzorične okvare, ki jih lahko ovirajo ali omejujejo
pravico, da enako kot drugi polno in učinkovito učinkujejo v družbi.
Načela vzgoje in izobraževanja nam zato na šoli narekujejo zagotavljanje enakih
možnosti, s katerimi se gibalno ovirani učenci lahko enakovredno, brez razlikovanja,
izključevanja ali omejevanja vključujejo v vse segmente šolskega življenja in dela.
Poleg zagotavljanja osnovnih pogojev, kot so didaktični material, učila in izobraževanje
učiteljev, naš cilj ostaja nadgrajevanje dela, povezovanje s starši ter zunanjimi
ustanovami, sistematično spodbujanje pozitivnih odnosov, načrtovanje konkretnih
aktivnosti in nadstandardnih programov zanje. Na ta način kontinuirano razvijamo
in zadovoljujemo čustvene, socialne, kognitivne potrebe gibalno oviranih učencev,
kakor tudi njihovih sošolcev. Gre za razvoj in ohranjanje empatije, ki omogoča polno,
učinkovito in bogato sodelovanje.

Naši kratkoročni in dolgoročni ukrepi so usmerjeni v:
zagotavljanje ustreznih pogojev dela,
izobraževanje učiteljev,
oblikovanje odnosov do gibalno oviranih učencev,
delo s starši gibalno oviranih učencev  in s starši ostalih učencev,
sodelovanje z zunanjimi ustanovami,
vključevanje teh otrok v konkretne dejavnosti in nadstandardne programe.
 V skladu z našo vizijo smo v preteklih letih udejanjili že več ključnih pogojev za
vključevanje gibalno oviranih učencev v našo šolo, s čimer smo si pridobili status
šole po meri invalidov.
Ker se zavedamo, da je vzajemno sodelovanje z zunanjimi javnostmi v omenjenem
procesu nujno, tudi letos sodelujemo z občino Rogaška Slatina, Območnim društvom
invalidov Zgornje Posotelje, Centrom Soča in drugimi zainteresiranimi javnostmi.
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Pedagoški delavci se moramo za delo z učenci priseljenci strokovno usposabljati, saj
mora biti pomoč učencem strokovna, otroku in družini pa prijazna. Šola mora razvijati
različne oblike dejavnosti, s katerimi omogoča učencem vključevanje in doseganje
predpisanih standardov znanja. Delo z učenci je potrebno individualizirati, jih
vključevati v dopolnilni in dodatni pouk ter vzpostaviti medsebojno učno pomoč,
tudi med učenci.
Pri delu z učenci priseljenci moramo upoštevati načelo spoznavanja in spoštovanja
različnih kultur. Pomembno je, da otroci ohranijo stik s svojim maternim jezikom,
kulturo in veroizpovedjo ter da s svojim znanjem in ravnanjem bogatijo druge otroke.
Staršem teh otrok mora biti zagotovljen dostop do informacij, zato tudi starši potrebujejo
posebno skrb pedagoških delavcev, kot je možnost za vključevanje v šolske aktivnosti
na raznovrstne načine. Ob vključitvi otroka priseljenca na našo šolo poteka informativni
razgovor med starši in šolo.
V mesecu septembru je na šoli vsako leto organiziran skupni roditeljski sestanek za
starše in otroke priseljence iz drugih držav. Tako poskušamo staršem čim bolj približati
in predstaviti šolsko delo in dinamiko na šoli ter na drugi strani njihovo zavedanje in
odgovornost, ki ju sprejmejo s šolanjem otroka na naši šoli.
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Spletna svetovalnica za mlade  www.tosemjaz.net
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
TO SEM JAZ  - program za mladostnike od 13. do 17. leta

SAMOPODOBA  IN  NJEN  POMEN
Samopodoba usmerja naše razmišljanje o sebi in o svetu, naše
čustvovanje in vedenje ter vpliva na odnose z drugimi.
Pozitivna samopodoba v pomembni meri določa posameznikovo
zadovoljstvo z življenjem, njegovo srečo ter ščiti telesno in
duševno zdravje.

KONCEPT 10 KORAKOV DO BOLJŠE SAMOPODOBE

1. Spoštujem se in se sprejemam.
2. Postavljam si cilje in si prizadevam, da bi jih dosegel.
3. Sodelujem z drugimi, jih sprejemam, imam prijatelje.
4. Ne izogibam se problemom - poskušam jih reševati.
5. Učim se spopadati s stresom.
6. Razmišljam pozitivno.
7. Prevzemam odgovornost za svoje vedenje.
8. Zavedam se, da sem edinstven in neponovljiv človek.
9. Postavim se zase.
10. Prepoznavam, sprejemam in izražam svoja čustva.

Priročnik za fante in punce si lahko izposodite v šolski
knjižnici.
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Želimo, da bi se na naši šoli vsi čim bolje počutili, zato prosimo, da upoštevate
osnovna pravila šolskega reda.
K pouku prihajajte, učenci, točno, redno prinašajte šolske potrebščine in pišite domače
naloge, da lažje sledite pouku.
V garderobi se preobujte v nedrseče copate.
Vrednostne predmete in večje vsote denarja puščajte doma.
V času pouka se zadržujete pod nadzorom odraslih oseb v šolskih prostorih ali na
dvorišču in igrišču.
Skrbite za urejenost garderob, šole in šolske okolice.
Na šoli ni dovoljeno tekanje, prerivanje in kričanje; za nasilje ni opravičila.
Poskrbite za kulturno uživanje hrane, osebno higieno in urejen videz.
Vedno pozdravite, se zahvalite, opravičite.
Cenite delo sošolcev, učiteljev in drugih delavcev šole.
Spoštujete drugačnost učencev in se trudite razumeti drug drugega.
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Medsebojna komunikacija
Nujna je redna medosebna komunikacija in odgovorno spreminjanje lastnega vedenja.
Strpnost in ignoriranje nasilja pojav nasilnega vedenja le še spodbujata.

Nasveti, ki imajo povezovalni učinek
Vzpostavljajte pozitivne odnose z otroki in se trudite, da jih boste vzdrževali.
Pozitivna naravnanost, optimizem, nasmešek na obrazu, veselje in smehljaj bodo
koristili ne le otrokom, ampak tudi vam, odraslim.

Pozitivna naravnanost
Razmišljajte pozitivno in bodite pozitivno naravnani! Vaše misli usmerjajo vaša vedenja.
Učite jih odgovornega soočanja z različnimi življenjskimi situacijami ali problemi na
pozitiven način, s tehtnim premislekom, z izbranimi, primernimi besedami.
O problemih, ki se tičejo vas, odraslih, se ne pogovarjajte pred otroki.
Prisluhnite, kako govorijo. Izbirajo naj primerne besede. Bodite jim za vzgled.
Ne ogovarjajte drugih, ne uporabljajte neprimernih izrazov, besed, še posebej, če so v
vaši bližini otroci.
Pokažite jim, da sprejemate, da izražajo svoja čustva na pozitiven način.
Postavite meje, da se bodo počutili varne. Otroci meje potrebujejo.
Zahvalite se jim. Vztrajajte, da se tudi oni zahvalijo.
Opravičite se, ko naredite napako. Enako navajajte njih. Prav je, da se opravičijo.
Navajajte jih, da pozdravljajo. Bodite jim pri tem za vzgled. Otroci morajo pozdravljati
odrasle, sosede, znance, učitelje.

Cilji, ki vodijo do znanja
Predlagajte jim vedenja, ki jih bodo pripeljala do ciljev. Predstavite jim različne možnosti,
ki se v življenju ponujajo.
Opazujte jih, da boste vedeli, kdaj se vedejo nenavadno, neprimerno. Pogovorite se o
nenavadnih vzorcih vedenja. Izbirajo naj tista vedenja, ki jih vodijo h kakovostnim
ciljem.
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Telefon za otroke in mladostnike – TOM je namenjen otrokom in mladostnikom, ki
se v obdobju otroštva in mladostništva soočajo z izzivi in pastmi odraščanja ter tudi
tistim, ki so ogroženi in imajo kakršnekoli težave in probleme. TOM jim ponuja in
posreduje informacije, spodbudo, podporo, svetovanje in pomoč v obliki svetovalnega
pogovora po telefonu. Svetovanje je anonimno in zaupno, opravlja ga več kot 100
svetovalcev – prostovoljcev v sedmih svetovalnih skupinah po Sloveniji.

NOVA ŠTEVILKA, STARI PRIJATELJI
TOM

116 111
Odgovor je pogovor.

Vsak dan od 12. do 20. ure pokličite in se pogovorite!
e-pošta: tom@zpms.si
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Življenjske vrednote
Kljub zahtevnim življenjskim položajem poskušajte v odnosu z otroki ostati optimistični.
Ne prenašajte svojih problemov nanje.
Otrokom stojte ob strani. Vzemite si čas zanje in pojdite na njihove prireditve, koncerte,
proslave in dogodke.
Spodbujajte jih, pogosto poudarjajte in izgovarjajte besede prijatelj, prijateljstvo, prijaznost,
spoštovanje, hvaležnost, delovnost, strpnost, upoštevanje. Te besede bodo odlična
popotnica otrokom v življenju.
In ne pozabite, le ljudje, ki se podpiramo, si pomagamo, se razumemo in spoštujemo,
smo lahko uspešni.

'������������������������������������������
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V 1. in 2. razredu se učenčevo znanje pri vseh predmetih ocenjuje z opisnimi ocenami,
od 3. razreda dalje pa s številčnimi ocenami.
Ocenjevanje znanja učencev v 1. in 2. razredu, kjer poteka predvsem začetno branje
in opismenjevanje je opisno. Z opisno oceno se opiše učenčev napredek pri doseganju
ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih.
Sprememba 61. člena Zakona o osnovni šoli navaja, da v tretjem razredu namesto
opisnega ocenjevanje poteka številčno ocenjevanje. Učenčevo znanje se po novem
številčno ocenjuje od 3. do 9. razreda pri vseh predmetih. Na ta način se ohranja
ravnotežje v pomembnosti posameznih predmetov in upošteva individualne razlike
med učenci. S številcno oceno se oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde
znanja, opredeljene v učnih načrtih, in pri tem upošteva ocene, ki jih je učenec pri
predmetih prejel med šolskim letom.
V ta namen visi na oglasni deski pri učilnici glasbene vzgoje razpredelnica napovedanega
pisnega preverjanja znanja.
S številčnim ocenjevanjem se oceni znanje učencev na lestvici 1 do 5. Učenčevo
znanje je ovrednoteno takole:
če učenec doseže minimalne standarde znanja, ocena 2,

Si žrtev izsiljevanja?
Izogni se fizičnemu obračunu.

Nemudoma spregovori o svojih težavah.

Veš, da koga izsiljujejo?
Nemudoma opozori na to starše ali učitelja.

Pomagaj žrtvi izsiljevanja.

Starši
Opazujte vedenje svojega otroka.
Prisluhnite svojemu mladostniku.
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če učenec doseže modificirane minimalne standarde znanja in večinoma temeljne
standarde znanja, dobi največ oceno 3,
če učenec doseže modificirane temeljne standarde znanja in večinoma višje standarde
znanja, dobi največ oceno 4,
če učenec doseže visoke standarde znanja, dobi največ oceno 5.
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Letošnji otroški parlament se bo posvečal RAZMERAM V DRUŽBI

Že od leta 1990, torej celih 23 let, na slovenskih osnovnih šolah, med katerimi je tudi
naša, pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije delujejo otroški parlamenti.
Skozi preplet šolskega in nevladnega sektorja se učenci-parlamentarci učijo ne le
demokratičnega dialoga o aktualnih družbenih vprašanjih, ampak tudi učinkovitega
ravnanja.
Na šoli se bomo tudi v letošnjem letu pripravljali na prihodnji, 23. nacionalni otroški
parlament. Na letošnjem krovnem parlamentu v državnem zboru, aprila 2013, je bila
za prihajajoče šolsko leto izglasovana tema RAZMERE V DRUŽBI.
Delo šolskega otroškega parlamenta s predstavniki oddelčnih skupnosti bo že drugo
leto potekalo malce drugače. Skozi dialog bomo z otroki poiskali tri najbolj pereče
probleme, ki so povezani z izbrano temo. Zastavili si bomo vprašanje, kako jih
želimo spremeniti v cilje, potem pa se z izdelanim akcijskim načrtom lotili njihovega
uresničevanja.  Z nastajajočim priložnostnim gradivom bomo seznanjali tudi širšo
javnost. Verjamemo, da bodo učenci pronicljivo kritični do še kako aktualne družbene
teme in da bodo znali poiskati marsikatere odgovore.
Predstavniki šolskega parlamenta so:

5. a - Klara Hrup
Aneja Pašalič

5. b - Matic Krapež Došler
6. a - Urban Zavšek
6. b - Leo Rak
7. a - Sandra Božič
7. b - Janja Županec

8. a - Jaka Zdovc
8. b - Andreja But
8. c - Borna Turner
9. a - Monika Pinjušič
9. b - Anže Krklec
9. c - Matic Žurej
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V šolskem letu 2013/2014 bomo nadaljevali z ustvarjanjem socialne mreže, ki omogoča
pravičnejše in preglednejše razdeljevanje dodatno pridobljene finančno-materialne
pomoči iz različnih virov. Gre za pomoč vsem družinam, ki so se zaradi različnih
razlogov znašle  v finančnih težavah: izguba zaposlitve, bolezen in ostali upravičeni
razlogi.
Materialno-finančna sredstva bodo v socialno mrežo pritekala s pomočjo donacij
Rdečega križa, Karitasa, LIONSOV, različnih podjetij, Miklavževe druščine in
posameznikov. Na ta način želimo povečati pomoč družinam v socialni mreži, zlasti
pri subvencijah prehrane, šole v naravi, kulturnih, naravoslovnih in tehniških dni,
učnih pripomočkov, delovnih zvezkov in podobnega.
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Šolski sklad je na šoli ustanovljen že dlje časa. Na tretji seji Sveta staršev, dne 9. 6.
2011, so bili v skladu s Pravilnikom o delovanju šolskega sklada za mandatno obdobje
štirih let v upravni odbor šolskega sklada imenovani trije predstavniki Sveta staršev.
V šolskem skladu se bodo zbirala sponzorska sredstva, namenjena dejavnostim otrok.
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Učenci, ki prebirajo knjige za bralno značko, si razvijajo zavest o pomenu branja in
pismenosti sploh. Prebirajo lahko knjige po lastnem izboru (v pomoč jim je priporočilni
seznam, ki je na voljo tudi na šolski spletni strani), in sicer vsaj tri leposlovne knjige,
eno strokovno in eno pesniško zbirko. O prebranih knjigah se učenci pogovarjajo z
mentorico/mentorjem.
Vse učence, ki uspešno preberejo knjige za bralno značko, aprila nagradimo s kulturno
prireditvijo (predstava ali nastop literarnega ustvarjalca) v Kulturnem centru Rogaška
Slatina.  Prav tako vsi bralci prejmejo ob koncu šolskega leta priznanje. Učenci, ki so
prebrali več kot dvajset knjig in učenci, ki so vseh devet let prebirali knjige za bralno
značko, prejmejo s priznanjem tudi knjižno nagrado.
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Šolska knjižnica je namenjena vzgoji in oblikovanju mladega bralca na vseh stopnjah
njegovega razvoja. Bralca navaja na uporabo različnih informacijskih virov in
vrednotenje različnih informacij.
Članstvo v šolski knjižnici je brezplačno. Učenci si lahko izposodijo gradivo za 14
dni (če za posamezno gradivo ni drugače določeno). Čitalniško gradivo (priročniki,
enciklopedije, leksikoni) in periodika se ne izposojata na dom. Učenci imajo možnost
podaljšanja, v kolikor ni knjiga rezervirana ali za domače branje. Vse izposojeno
gradivo v šolskem letu mora biti vrnjeno do 20. junija, za devetošolce do 10. junija.
Odškodnina za nepravočasno vrnjeno knjigo (zamudnina) je 0,05  na dan za vsako
knjigo. Zbrana sredstva iz zamudnine porabimo za nakup novih knjig.
Če član gradivo izgubi ali močno poškoduje, o tem takoj obvesti knjižničarko. Izgubljeno
ali poškodovano gradivo nadomesti z novim ali plača celotno kupnino za novo
gradivo.
Izposoja poteka v sistemu COBISS. Učenci morajo ob izposoji/vračanju gradiva imeti
obvezno s seboj izkaznico, ki je enotna za šolsko knjižnico in kuhinjo.  Knjižnica je
odprta za izposojo/vračanje vsak dan po urniku, ki je zapisan na vratih knjižnice.
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MIZŠ omogoča učencem brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada.
Starši, ki si nameravajo izposoditi  učbeniški komplet za naslednje šolsko leto, podpisano
naročilnico, ki jo otrok prejme v šoli, vrnejo skrbnici najkasneje do 10. junija.
Učenci so dolžni izposojene učbenike zaviti in z njimi primerno ravnati, ob koncu
šolskega leta pa nepoškodovane in urejene vrniti. Če so učbeniki poškodovani ali
izgubljeni, je potrebno zanje plačati odškodnino.
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Tudi v letošnjem šolskem letu bomo zbirali dobre literarne prispevke osmo- in
devetošolcev. Z enim od njih bomo sodelovali na Roševih dnevih, ki bodo letos na
Osnovni šoli Frana Roša v Celju organizirani že sedemindvajsetič. Gre za državno
literarno srečanje najboljših mladih literatov osnovnih šol Slovenije in zamejstva.
Srečanje je dobilo ime po Celjanu Franu Rošu, učitelju, pesniku, pisatelju in dramatiku,
ki je živel med letoma 1898 in 1976 ter pustil neizbrisen pečat celjskemu javnemu
življenju.
Vsako leto je razpisana krovna tema srečanja, o katerem se lahko razpišejo mladi
literarni ustvarjalci. Strokovna dela izbere najboljša dela, ki so objavljena v
priložnostnem zborniku, za perspektivne ustvarjalce in njihove mentorje pa organizirajo
literarno delavnico. Z vsake šole pričakujejo le enega udeleženca.

V Župančičevem rojstnem kraju, v Vinici v Beli krajini, tik ob slovensko-hrvaški meji,
11. 6., na dan Župančičeve smrti, vsako leto pripravijo zaključno prireditev projekta
Župančičeva frulica, letos že štiriindvajsetič. Gre za projekt, ki spodbuja govorjeno in
pisano besedo mladih in na kateri se predstavijo najboljši mladi deklamatorji in
pesniki iz cele Slovenije ter zamejstva.
V projekt se lahko vključijo vsi učenci, ki imajo radi lepo govorjeno slovensko
besedo, žilico za javno nastopanje ali se morebiti preizkušajo v kovanju verzov.
Najboljši šolski deklamatorji in pesniki bodo izbrani za sodelovanje na letošnji
Župančičevi frulici.
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Rastem s knjigo -  izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu
je vseslovenski projekt, ki sistematično podpira razvoj bralne kulture pri učencih
različnih starostnih stopenj, zlasti v obdobju, ko branje pri mladostnikih upada.

Sedmošolci bodo obiskali  Knjižnico  Rogaška Slatina predvidoma februarja, se seznanili
z delovanjem splošne knjižnice in prejeli knjigo sodobnega slovenskega avtorja.

Učence naše šole imajo možnost sodelovati na različnih literarnih natečajih, s katerimi
jih seznanijo njihovi učitelji. Ob tem urijo svojo pismenost v maternem jeziku in
razvijajo ustvarjalnost.
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Gledališki krožek II. OŠ Rogaška Slatina je namenjen učencem od 5. do 9. razreda,
izjemoma tudi učencem 4. razreda.
Osnovni cilj interesne dejavnosti je pridobivanje temeljnih gledališko-teoretičnih pojmov,
poglabljanje in usvajanje znanj, povezanih z dramatiko in gledališčem. Člani krožka
spoznavajo gledališko komunikacijo in njeno aktualnost in se preizkušajo v pisanju
scenarija po knjižni predlogi. Z uprizoritvijo gledališke predstave se predstavijo
notranjim in zunanjim javnostim.
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V 6. razredu učencem poleg učenja angleščine nudimo tudi učenje drugega tujega
jezika – nemščine. Gre za nadstandardni program, ki je pripravljalna stopnja za
kasnejšo nadgradnjo v 7., 8. in 9. razredu v obliki izbirnega predmeta. V
nadstandardnem programu nemščine, ki ga financira Občina Rogaška Slatina, se
učenci z jezikom seznanijo na sproščen način, spoznajo njegove osnove, posebnosti
in značilnosti  ter razvijajo svoje jezikovne spretnosti. Program našim učencem
omogoča enoletno brezplačno učenje nemščine, poteka dvakrat tedensko in je sestavni
del urnika.

Po vsej Evropi se 800 milijonov Evropejcev spodbuja k učenju in poznavanju več
jezikov v šoli ali izven nje, kar vsako leto obeležujemo z Evropskim dnevom jezikov.
V sklopu tega dne bomo na VIZ II. OŠ izvajali vsebine, s katerimi želimo spodbuditi
učenje tujih jezikov, širiti znanje o njih ter tako prispevati k bogati jezikovni raznolikosti
v šoli in širše. V dnevih od 23. 9. 2013 do 26. 9. 2013 si bodo tako zainteresirane
skupine v prostorih VIZ II. OŠ lahko ogledale filmske projekcije  v različnih evropskih
jezikih.
Zaključek obeležitve Evropskega dneva jezikov 2013 bo potekal v četrtek, 26. 9. 2013,
v šoli z javno projekcijo filma v slovenskem jeziku.
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Ker ravno zgodnje učenje pripomore h gradnji najtrdnejših osnov tujega jezika, na šoli
poleg zgodnjega učenja angleščine našim učencem omogočamo tudi zgodnje učenje
nemščine. Učenje poteka v manjših skupinah, kjer učenci preko igre, gibalnih aktivnosti
in lastnega  ustvarjanja usvajajo jezik na kar najnaravnejši način. Pouk je prilagojen
posameznikom in njihovim sposobnostim ter interesom. Učenci spoznavajo osnovno
besedišče posameznih modulov ter razvijajo vse jezikovne spretnosti. Samoplačniški
program poteka enkrat tedensko celo šolsko leto.

V letošnjem šolskem letu na II. OŠ Rogaška Slatina izvedli noč branja z naslovom
BRANJE POD ZVEZDAMI. Potekala bo v aprilu, mesecu slovenske knjige. Udeležili se
je bodo lahko učenci od 6. do 8. razreda, ki bodo do tega datuma prebrali vse knjige
za slovensko bralno značko. Poleg prečute noči ob knjigah nas čaka še veliko zanimivih
delavnic in predvsem nepozabno doživetje.
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V okviru nemške bralne značke učencem nudimo možnost seznanjanja s tujejezično
literaturo in da z aktivnostmi, kot so razgovor, pisanje obnov, ilustriranje in odgovarjanje
na vprašanja, širijo besedni zaklad, spoznavajo privlačnosti in koristnosti večjezičnosti
ter na nevsiljiv način krepijo jezikovno samozavest in bralno pismenost.
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Učencem, ki izkazujejo poseben vedoželjen odnos do učenja tujega jezika, bomo ob
šolskih aktivnostih ponudili še dodatne, nadstandardne možnosti učenja jezika, med
njimi tudi ekskurzijo v tujejezično okolje, s katero želimo učence spodbuditi k aktivni
rabi jezika v izvenšolskem okolju, jim omogočiti pridobivanje/usvajanje novih
vsakodnevnih jezikovnih pojmov, zlasti spretne ulične konverzacije in tako na drugačen
način še povečati motivacijo po učenju tujega jezika.
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V šolskem letu 2013/2014 bomo učencem, ki želijo pridobiti dodatna znanja in izkušnje
pri učenju nemščine, nudili priprave na  izpite KID 1, KID 2 in ZDj v okviru Avstrijske
jezikovne diplome (Österreichisches Sprachdiplom), mednarodnega jezikovnega certifikata
za otroke, mlade in odrasle.

A1 IZPIT KID 1 (Kompetenz in Deutsch 1)
Cilj ÖSD-izpita KID 1 je preverjanje jezikovne usposobljenosti otrok in mladih v
osnovni vsakdanji komunikaciji. KID 1 je dokazilo o jezikovnih sposobnostih v
elementarnih jezikovnih situacijah tako zasebno kot tudi v šoli in poljavnih situacijah,
ki so pomembne za otroke in mlade.

A2 IZPIT KID 2 (Kompetenz in Deutsch 2)
ÖSD izpit KID2 preverja splošne jezikovne sposobnosti otrok in mladih v zasebnih
situacijah, v šoli in v poljavnih situacijah. V zasebnem okolju gre predvsem za
vodenje pogovorov v znanih vsakdanjih situacijah, pisanje enostavnih pisem, branje
kratkih in enostavnih poročil in zgodbic v časopisih in knjigah ter poslušanje le-teh po
radiu oz. na kasetah. V poljavnih situacijah se pri KID 2 preverja uporaba nemškega
jezika na potovanjih, pri nakupovanju, v počitniških taborih, pri izmenjavi učencev,
pri izpolnjevanju pomembnih obrazcev itd.

B1 IZPIT ZDj (Zertifikat Deutsch für Jugendliche)
Izpit je namenjen mladim med 12. in 16. letom, ki se učijo nemščino.  Naj tej stopnji
naj bi bil kandidat sposoben uporabljati jezik v vsakdanjih situacijah. Pri tem izpitu
je poudarek na komunikativnih sposobnostih, pozornost pa se posveča tudi jezikovni
pravilnosti.
Po končanih pripravah učenci pristopijo k izpitu, ki ga izvajajo koordinatorji Avstrijskega
inštituta s sedežem v Ljubljani.
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Za vse ljubitelje tujih jezikov bomo v šolskem letu 2013/2014 objavljali članke v
tujejezičnem spletnem časopisu »TEEN SPIRIT«. Prispevki za časopis bodo nastajali
v okviru dodatnega in rednega pouka za učence od 6. do 9. razreda. Sodelovali pa
bodo tudi vsi ostali učenci in učitelji, ki bi svoje ideje, izkušnje in razmišljanja želeli
v tujih jezikih deliti z drugimi.
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V šolskem letu 2013/2014 bomo to interesno dejavnost izvajali za učence 5., 6., 7. in 9.
razreda. Učenci in učenke bodo poglabljali in utrjevali znanje angleškega jezika,
pridobljeno pri rednih učnih urah. Intenzivno bomo razvijali uporabo vseh jezikovnih
spretnosti – poslušanje, govor, branje in  pisanje. V mesecu maju oz. juniju 2014 bodo
učenci opravljali izpit v organizaciji British Councila iz Ljubljane. Izpit jim bo omogočil
zanimivo izpitno izkušnjo ter jih spodbudil k nadaljnjemu učenju tujih jezikov.
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Znanje tujih jezikov je nujna naložba za prihodnost, saj je aktivna raba najmanj
enega tujega jezika pogoj za uspešno komuniciranje in delovanje v sodobnem svetu.
Raziskave potrjujejo, da zgodnje usvajanje tujih jezikov pozitivno vpliva na otrokov
govorni, spoznavni, osebnostni razvoj in uspešnost v šoli. Upoštevajoč naravo mladih
učencev (sposobnost posnemanja, neobremenjenost, spontanost, vedoželjnost, prožnost
govornih organov …) pri zgodnjem poučevanju razvijamo predvsem spretnosti poslušanja
in govora. Uporabljamo sodobne metode (TPR-Total Physical Response- celostni pristop;
učenje tujega jezika preko vida, sluha in giba).Vsebine izhajajo iz doživljajskega sveta
otroka, njega samega, otrokovega okolja (družine, prijateljev), šole, narave, sveta
pravljic in domišljije.
Učenci skozi gibanje, petje, zgodbe, slikanice in igre spoznavajo angleški jezik, usvajajo
osnovno besedišče, širijo in bogatijo besedni zaklad z igrami vlog, ob seznanjanju z
jezikom razvijajo občutljivost zanj in se ustrezno odzivajo, razvijajo sposobnost, da v
dani situaciji, s kratkimi odgovori reagirajo na vzpodbude in vprašanja, razvijajo
(ne)verbalne sposobnosti ipd. Aktivnosti temeljijo predvsem na ponavljanju oz.
posnemanju.
Pri zgodnjem poučevanju pri učencih spodbujamo predvsem veselje do učenja tujega
jezika, razvijamo njihovo jezikovno samozavest in kompetence, razvijamo in spodbujamo
zanimanje za večjezičnost ter jih navajamo na pozitivno sprejemanje novega, neznanega.
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Angleška bralna značka bo v letošnjem šolskem letu doživela organizacijsko prenovo,
saj je ne bomo več izvajali v sodelovanju z EPIcentrom, ampak bomo posegli po
tujejezičnih knjigah iz šolske knjižnice.
Učenci bodo glede na leta učenja angleščine izbrali določeno število knjig s seznama,
jih prebrali in razumevanje vsebin dokazali z ustnimi oz. pisnimi obnovami v tujem
jeziku (z izjemo četrtošolcev).
Učenci, ki bodo prepričljivo in samostojno predstavili vsebine prebranega, bodo ob
koncu šolskega leta prejeli šolsko priznanje za sodelovanje.
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V šolskem letu 2013/14 bomo s pomočjo orodja e-Twinning poskušali navezati stik z
osnovnimi šolami v drugih evropskih državah ter se nato z njimi povezati v okviru
mednarodnega projekta. Na ta način želimo izboljšati jezikovne in informacijsko-
komunikacijske spretnosti učencev ter jim približati kulturo drugih držav.
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Francoščina in španščina sta s svojo bogato kulturo in jezikom poleg angleščine
pomembna jezika ne samo v prostoru, kjer živimo in ustvarjamo, ampak tudi po
celem svetu.
V šolskem letu 2013/14 bomo ti interesni dejavnosti ponudili učencem III. VIO, saj se
zavedamo, da je učenje tujih jezikov vse pomembnejše in koristno. Učenje bo potekalo
skozi igre, gibalne dejavnosti in lastno ustvarjanje učencev, v naravnih in spontanih
situacijah, na poti do uporabnega znanja.
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Na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina bomo v okviru pouka tujih jezikov in glasbene
umetnosti organizirali tujejezični zborček. Vanj se bodo vključili učenci od 6. do 9.
razreda, ki se bodo pri urah angleščine, nemščine, španščine in francoščine naučili
pesmi v tujem jeziku. Učenci bodo sošolcem pri glasbeni umetnosti tako predstavili
različne jezike in njihovo kulturo, zborček pa bo lahko nastopal na različnih
priložnostnih prireditvah na šoli in v kraju.

Učenci izbirnih predmetov španščina 2 in 3 bodo z branjem knjig v španskem jeziku
poleg  poglabljanja jezikovnega znanja spoznavali zgodovino, navade in običaje različnih
držav, v kateri govorijo špansko. V mesecu marcu bodo sošolcem predstavili vsebino
prebranih knjig, organizirali pa bomo tudi šolsko tekmovanje.
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Tekmovanje je namenjeno učencem devetega razreda, ki se za nemščino posebej zanimajo
in izkazujejo obvladovanje bralne in pisne zmožnosti sporazumevanja. Učenci se navajajo
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Tekmovanje je namenjeno učencem od 2. do 9. razreda, ki želijo širiti in poglabljati
svoje vedenje o slovenskem leposlovju in literarnovedno znanje, preizkusiti svoje
bralne in pisne zmožnosti ter ne nazadnje primerjati svoje znanje z drugimi tekmovalci.
Učenci se navajajo na poglobljeno in samostojnejše branje ter ubesedovanje lastnega
mnenja o predpisanih knjigah v koherentnem besedilu z izhodiščnimi navodili.
Tekmovanje za učence od 2. do 7. razreda poteka le na šolski ravni, učenci 8. in 9.
razreda pa se preizkusijo tudi na regijski in državni ravni. Najboljši glede na doseženi
rezultat prejmejo bronasto, srebrno oz. zlato Cankarjevo priznanje.
Komisija za pripravo tekmovanja je določila, da bodo letos učenci svojo upovedovalno
zmožnost poglabljali ob prebiranju poezije. Naslovi izbranih pesniških zbirk za različne
tekmovalne skupine so:
2. in 3. razred: Juri Muri v Afriki (Tone Pavček), Pedenjped (Niko Grafenauer),
4. in 5. razred: Mali rimski cirkus (Andrej Rozman Roza), Živa hiša (Bina Štampe
Žmavc),
6. in 7. razred: Majnice (Tone Pavček), Vrane (Ervin Fritz),
8. in 9. razred: Naročje kamenčkov (Saša Vegri), Skrivnosti (Niko Grafenauer).
Priprave na tekmovanje, ki bo na šolski ravni 4. 12. 2013, bodo potekale v okviru
dodatnega pouka slovenščine in po dogovoru.

Pod okriljem Slavističnega društva Slovenije bo v šolskem letu 2013/2014 drugič
organizirano tekmovanje iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik, ki se ga
bodo lahko udeležili tudi učenci naše šole. Tema drugega tekmovanja ostaja enaka
kot predhodno leto, torej Književnost na filmu. Učenci se bodo preizkusili v izdelavi
filma po literarni predlogi. Literarno predlogo si bodo tekmovalne skupine (največ
pet tekmovalcev) izbrale same izmed knjižnih del, ki so predvidena v učnih načrtih
za slovenščino za določeni razred.
Glavni cilj tekmovanja je spodbuditi delo učencev s književnimi besedili: spoznavanje
s sestavinami književnih del, z možnostmi njihovega poustvarjanja in prenosom
književnega dela v filmski jezik. Obenem so cilji tekmovanja spodbuditi ustvarjalno
rabo slovenščine, spoznavanje s sodobnimi mediji ter skupinsko, sodelovalno delo
učencev.
Tekmovanje bo potekalo na šolski, regijski in državni ravni.
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Učenci bodo na šolskem tekmovanju tekmovali za bronasto Vegovo priznanje, in sicer
z nalogami tipa Evropski matematični kenguru. Ena tretjina sodelujočih učencev bo
prejela bronasto Vegovo priznanje. Prvi trije učenci iz 7. r., 8. r. in 9. r. se bodo
udeležili področnega tekmovanja, kjer se pa lahko po enakem kriteriju uvrstijo na
državno tekmovanje.
Namen oziroma cilj tekmovanja je povečati popularizacijo in priljubljenost matematike,
poglobiti in razširiti znanje učencev, ki imajo sposobnosti in veselje do matematike,
ter osvojiti čim več priznanj.
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Učenci bodo v letošnjem šolskem letu pri pripravah na tekmovanje razširjali znanje
kemijskih vsebin, nadgradili že osvojeno znanje, pridobljeno pri rednih urah kemije,
ter razvijali strategijo reševanja problemskih nalog, samostojne interpretacije, vrednotenja
in avtentičnih vprašanj.
Tekmovanje bo organizirano na šolski  in državni ravni za učence 8. in 9. razreda.
Priprave na kemijsko tekmovanje bosta izvajali Zinka Gjuras in Ksenija Antolin.

Na šoli bomo za učence 8. in 9. razreda izvedli šolsko tekmovanje za bronasto Stefanovo
priznanje 5. marca 2014. Najboljši učenci s šolskega tekmovanja se bodo udeležijo
področnega tekmovanja za srebrno Stefanovo priznanje, ki bo 21. marca 2014 (upošteva
se pravilnik DMFA). Najboljši s področnega tekmovanja se udeležijo državnega tekmovanja
za zlato Stefanovo priznanje. Časovni termini in naloge so usklajeni in enotni za
celotno državo.
Cilji tekmovanja: širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj  nad zahtevnostjo
rednega programa na področju fizike za OŠ, spopolnjevanje v eksperimentalnem
delu,  motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja fizike in  odkrivanje ter
spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev.
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Tekmovanje je namenjeno učencem 9. razreda, ki se za angleščino še posebej zanimajo
in izkazujejo nadpovprečno raven obvladovanja ustne in pisne komunikacije v
angleščini. V smislu spodbujanja kreativnosti in medkulturne osveščenosti so tekmovalne
naloge oblikovane tako, da na šolski ravni spodbujajo zdravo tekmovalnost in služijo
popularizaciji jezika ter selekciji, na regijski in državni ravni pa so zasnovane na
literarnem delu. Šolska raven temelji na preverjanju bralnega razumevanja, rabi
jezika in pisnega sporočanja. Regijsko in državno tekmovanje temeljita na literarni
predlogi ter tako spodbujata veselje do branja, razvijata spretnost branja in pisnega
sporočanja.

na poglobljeno in samostojnejše učenje, širijo poznavanje in uporabo besedišča, urijo se
v razumevanju avtentičnih ali delno prilagojenih nemških besedil, v zmožnosti
koherentnega pisanja in tvorjenja pisnega besedila ...
Tekmovanje poteka na dveh ravneh, in sicer na šolski in državni ravni, kjer tekmovalna
naloga temelji na literarnem besedilu. Udeleženci tekmovanja lahko na osnovi izkazanega
znanja osvojijo bronasto, srebrno in zlato priznanje.
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Tema tekmovanja je KAČE SLOVENIJE.
Učenci bodo podrobneje spoznali morfološko zgradbo kač, njihova življenjska okolja,
prilagoditve na okolje, njihovo razširjenost, ogroženost, pomen za ohranjanje
biodiverzitete in ravnovesja v naravi.
Tekmovanje je organizirano na šolski in državni ravni za učence 8. in 9. razreda.

Šolsko tekmovanje bo za učence od 4. do 9. razreda na centralni šoli in na obeh
podružnicah organizirano 27. septembra 2013. Tekmovalne naloge pripravi ZOTKS –
Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Na tekmovanje se z učenci od 6. razreda naprej
pripravljamo pri urah interesne dejavnosti logika, učenci nižjih razredov pa pri dodatnem
pouku matematike. Na šolskem tekmovanju prejme bronasto priznanje tretjina učencev
in vsi, ki dosežejo več kot 66 odstotkov vseh točk.
Najboljši učenci od 7. do 9. razreda se bodo udeležili državnega tekmovanja, ki bo 19.
10. 2013 in na katerem lahko najboljši prejmejo srebrno ali zlato priznanje.
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Ker se v zadnjem obdobju obolevnost za sladkorno bolezen tipa 2 nenehno povečuje,
so temeljne naloge tekmovanja ozaveščanje, informiranje in izobraževanje širše družbene
skupnosti o bolezni sami in njenih možnih posledicah.
Pri pripravah na letošnje tekmovanje se bomo posvečali  predvsem poznavanju
sladkorne bolezni, preprečevanju sladkorne bolezni tipa 2 pri mladostnikih z
uravnoteženo, zdravo prehrano, pomenu telesne aktivnosti in solidarnosti med
generacijami.
Tekmovanje, katerega organizator je Zveza društev diabetikov Slovenije, je
dvostopenjsko: na šolski ravni 4. oktobra 2013, na državni pa 9. novembra 2013.
Vsa podrobnejša navodila dobijo učenci pri mentorici.

Tekmovanje je namenjeno učencem od 1. do 3. razreda, ki se na tekmovanje pripravljajo
pri LOGO URICAH. Učenci pridobijo osnovna znanja za zapisovanje v računalniški
program MSW LOGO ter razvijajo sistematičnost, natančnost in kreativnost pri delu
z računalnikom.
Na izbirnem šolskem tekmovanju bodo tekmovali vsi učenci, vpisani v obogatitveno
dejavnost podaljšanega bivanja LOGO URICE na centralni šoli in na POŠ Kostrivnica.
Šolsko tekmovanje bo na centralni šoli 27. februarja 2014, naloge pripravi ZOTKS iz
Ljubljane. Učenci, ki bodo dosegli najboljše rezultate, bodo tekmovali na državnem
tekmovanju 15. marca 2014 za prehodni RAČUNALNIŠKI POKAL LOGO, ki ga
organizirata Zveza za tehnično kulturo Slovenije iz Ljubljane in Vrtec Rogaška Slatina.
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Naslov tekmovalne teme je ZAČETKI IN RAZVOJ RADIA, TELEVIZIJE IN FILMA
NA SLOVENSKEM. Tekmujejo učenci 8. in 9. razredov, na treh stopnjah. Prva stopnja,
šolsko tekmovanje, bo 10. 12. 2013, področno (regijsko) 4. 2. 2014 in državno 15. 3.
2014. Seznama literature še ni, ko bo znan, bo objavljen v učilnici ZGO.
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Raziskovalna dejavnost v okviru gibanja Mladi za Celje
Radovedni, razgledani in nadarjeni učenci 8. in 9. razreda, ki se želijo naučiti, kako
se pristopa k raziskovalnemu delu, se lahko v letošnjem šolskem letu prijavijo k
raziskovalni dejavnosti s področja angleščine in slovenščine. V okviru gibanja Mladi
za Celje, ki ima že več kot tridesetletno tradicijo, se bomo lotili izdelave raziskovalne
naloge v skladu z razpisanimi pogoji ter svoje rezultate javno predstavili strokovni
ocenjevalni komisiji.
Udeleženci se bodo naučili, kako se v skladu z raziskovalnimi koraki lotimo
raziskovalnega problema, postavljanja hipotez ter njihovega potrjevanja oziroma
zavrnitve. Urili se bomo tudi v pisnem sporočanju ter javnem nastopanju. Srečanja z
učenci bodo potekala po dogovoru.

Raziskovalna dejavnost mladih na šoli
Tudi letos se bodo na naši šoli odvijali različni raziskovalni projekti, ki so namenjeni
predvsem nadarjenim in vedoželjnim učencem. Ti bodo pod vodstvom mentorjev
raziskovali posamezne teme, ki segajo na različna interesna področja. Izdelali bodo
raziskovalne naloge in jih v mesecu juniju predstavili na občinski predstavitvi
raziskovalnih nalog. Trenutno imamo prijavljene 3 raziskovalne teme.
Prva, ki se bo posvečala raziskovanju onesnaženosti Ratanskega potoka, bo nastajala
pod mentorstvom  Ksenije Antolin. Sodelovali bodo učenci iz 8. in 9. razreda.
Pri projektu Turizmu pomaga lastna glava bodo v letošnjem letu raziskovali na temo V
naravo za zabavo. Mentorica bo Nataša Berk s sodelavci. Sodelovalo bo okoli 10
učencev različnih starosti, prijave še zbirajo.
Devetošolci bodo posneli dokumentarni film o kraški jami Belojača pod mentorstvom
Igorja Baharja.
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Tekmovanje je sestavljeno iz pisnega in terenskega dela ter je namenjeno učencem
osmih in devetih razredov, ki pokažejo posebno zanimanje in nadpovprečno znanje
pri geografiji.
V tem šolskem letu se bodo lahko udeležili šolskega tekmovanja (6. 2. 2014), območnega
tekmovanja (12. 3. 2014) in državnega tekmovanja (15. 4. 2014). Udeleženci tekmovanj
lahko na osnovi izkazanega znanja osvojijo bronasto, srebrno in zlato priznanje.
Učenci in učenke osmih in devetih razredov se bodo na tekmovanje pripravljali v
okviru projekta Popestrimo šolo.
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Predstavniki turistike so:

4. a Anže Mesarič
Alya Krašovec

5. a Staš Sivka
5. b Žana Javorič
6. a Borut Fajs
6. b Matic Koražija
7. a Amadeja Strašek
7. b Nika Drašković
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Turistična zveza Slovenije za šolsko leto 2013/2014 najavlja razpis za 28. državni
festival
Turizmu pomaga lastna glava na temo NA ZABAVO V NARAVO. Cilj festivala je, da
mladi v svojem okolju pripravijo dogodek v naravi namenjen njihovim vrstnikom.
Tekmovanje vključuje izdelavo projektne naloge na razpisano temo, osredotočeno na
oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo predstavitev na turistični tržnici na
javnem mestu. Tekmovanje bo potekalo na državni ravni.

Namen turistike v letu 2013/2014 je oblikovati nove ideje v turistični proizvod, ki ga
bomo predstavili na tekmovanju Turizmu pomaga lastna glava in bo pomenil kakovostno
nadgradnjo turistične ponudbe v našem kraju. Letošnja rdeča nit projekta bo organizacija
dogodka, ki bo vključevala eno nočitev, potekala bo v naravi in skozi organizacijo
dogodka bodo učenci pridobili vsaj osnovno znanje o organizaciji izleta. Gozd, hribi,
travniki in polja, vse to so okolja, kjer bomo organizirali dogodek, ki bo v kraj
privabil mlade.

Celoletne aktivnosti bodo usmerjene v to, da Rogaško Slatino še bolje spoznamo,
utrdimo prijazne vodniške veščine, predvsem pa, da obiskovalcem predstavimo naš
kraj na nepozaben način z mnogo zabave in sprostitve.
Povezovali se bomo in sodelovali s številnimi turističnimi subjekti v kraju in širše.
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8. a Tjaša Plevčak
8. b Katja Simović
8. c Marcel Egartner
9. a Maja Plavčak
9. b Primož But
9. c Nejc Fajs
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Vizija šole je ohranjanje in skrb za okolje ter zdravje ljudi.

5. a Alen Škrabl
5. b Gaja Goručan
6. a David Gros
6. b Nuša Gajšek
7. a Eva Hohnec
7. b Tjaša Završki

8. a Maša Lončar
8. b Patrik Černoša
8. c Tajana Gobec

Taša Breda Vulič
9. a Maj Virant
9. b Ines Nežmah
9. c Klavdij Kores

Predstavniki sveta učencev eko aktivnosti in zdrave šole so:

Tudi to leto se nadaljujejo aktivnosti zdrave šole na
področju skrbi za zdravje.  Otrokom smo ponudili
še več možnosti vključevanja v razne projekte, ki
pozitivno vplivajo na zdravje in sicer z gibanjem in
zdravo prehrano.

Tradicionalne akcije, peš ali s kolesom v šolo, dan brez avtomobila,
dan brez televizije, gibanje za zdravje, FIT, hura prosti čas, športni dan treh generacij,
šport – špas, petnajst minuti rekreativni odmori med urami prve triade, se bodo
nadaljevale tudi to šolsko leto.
Učencem je ponujena možnost aktivnega gibanja v projektih Zdrav življenjski slog in
Popestrimo šolo, znotraj katerih so tudi vsebine, ki  spodbujajo aktivno gibanje.
Na področju zdrave prehrane še naprej izvajamo projekt Shema šolskega mleka z
dodanim sirom in kefirjem iz naravnih kefirnih zrn. Ostaja dopoldansko sadje za
malico, kozarec vode za zdravje, dosledno upoštevanje in izvajanje predpisanih
zdravstvenih dijet, upoštevanje prehrambenih navad otrok drugih narodnosti. Upoštevali
bomo smernice zdravega prehranjevanja, vključevanje ekološko in integrirano
pridelanega sadja in zelenjave od lokalnih pridelovalcev, upoštevanje in ohranjanje
tradicij, kot so tradicionalni slovenski zajtrk, velikonočni zajtrk in svečano novoletno
kosilo.
Tudi vsebine zdravstvene vzgoje se nadaljujejo. Redno spremljanje zdravstvenega in
zobozdravstvenega stanja otrok ter higiena zob. Učenci od 1. do 5. razreda bodo
tekmovali v akciji Skrb za zdrave zobe. Magda Sep, dipl. med. sestra, bo izvajala po
vseh razredih teme iz zdravstvene vzgoje.
Na področju duševnega zdravja bomo usmerjali učence višjih razredov v projekt To
sem jaz, ki pomaga pri krepitvi pozitivne samopodobe. Učenci 4. in 5. razredov pa
bodo sodelovali v projektu Varno s soncem. Učenci druge triade bodo tudi imeli
delavnice za varno uporabo interneta.
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Dežurni razredi pobirajo smeti in urejajo okolico šole vsak dan po pouku.
Razredniki preverijo, kako je bilo delo opravljeno, in ga na razrednih urah ovrednotijo.
Hišnik in ekodetektivi zabeležijo čiščenje posameznih oddelčnih skupnosti.
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3102.9.6-3102.9.2 a.9

3102.9.31-3102.9.9 b.9

3102.9.02-3102.9.61 c.9

3102.9.72-3102.9.32 a.8

3102.01.4-3102.9.03 b.8

3102.01.11-3102.01.7 c.8

3102.01.81-3102.01.41 a.7

3102.01.52-3102.01.12 b.7

ECINTI^OPEKSNESEJ

3102.11.8-3102.11.4 a.6

3102.11.51-3102.11.11 b.6

3102.11.22-3102.11.81 a.5

3102.11.92-3102.11.52 b.5

3102.21.6-3102.21.2 a.9

3102.21.31-3102.21.9 b.9

3102.21.02-3102.21.61 c.9

3102.21.42-3102.21.32 a.8

ECINTI^OPENTELOVON

4102.1.3-4102.1.2 b.8

4102.1.01-4102.1.6 c.8

4102.1.71-4102.1.31 a.7

4102.1.42-4102.1.02 b.7

4102.1.13-4102.1.72 a.6

4102.2.7-4102.2.3 b.6

4102.2.41-4102.2.01 a.5

4102.2.12-4102.2.71 b.5

ECINTI^OPEKSMIZ

4102.3.7-4102.3.3 a.9

4102.3.41-4102.3.01 b.9

4102.3.12-4102.3.71 c.9

4102.3.82-4102.3.42 a.8

4102.4.4-4102.3.13 b.8

4102.4.11-4102.4.7 c.8

4102.4.81-4102.4.41 a.7

4102.4.52-4102.4.22 b.7

ECINTI^OPEKSJAMOVRP

4102.5.9-4102.5.5 a.6

4102.5.61-4102.5.21 b.6

4102.5.32-4102.5.91 a.5

4102.5.03-4102.5.62 b.5

4102.6.6-4102.6.2 a.8

4102.631-4102.6.9 b.8

4102.6.02-4102.6.61 c.8

4102.6.42-4102.6.32 a.7

Tedensko bomo čistili okolico šole (zelena straža in Okoljski detektivi) in sodelovali
bomo pri  spomladanskem čiščenju v kraju, s čimer skrbimo za lepše okolje v našem
kraju.
Področja aktivnosti okoljske vzgoje so naslednja: odpadki, promet – trajnostna mobilnost,
varčevanje (elektrika, voda, papir …), biotska pestrost, podnebne spremembe in ekokultura.
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Delovne akcije, družbenokoristno delo, je tudi vzgojno delo. Učenci opravijo delo po
opravljenih rednih urah ob spremstvu učitelja razrednika:
od 1. do 3. razreda, v okolici šole, prilagojeno razvojni stopnji;
od 4. do 6. razreda, po dogovoru med razredniki in prilagojeno razvojni stopnji;
od 7. do 9. razreda, v okviru programa ekoaktivnosti oblikujemo desetine učencev in
pod hišnikovim nadzorom skrbimo za okolje.
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Med letošnjimi prednostnimi nalogami je še vedno ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov,
tako organskih kot drugih odpadkov ter jedilna olja, ki ostajajo pri pripravi obrokov
šolske prehrane. Po jedi učenci in zaposleni ločujejo odpadke sami. Ti so razporejeni
glede na izvor in nato odloženi ob šoli, kjer imamo urejen ekološki otok, na katerem
ločeno oddajamo tudi pločevino, steklo, plastiko in papir. Tudi v učilnicah ločeno
zbiramo komunalne odpadke in papir.
V avli šole zbiramo nekatere vrste izrabljenih nevarnih odpadkov (baterije, tonerji).

Ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov na izvoru in od šolskih vrat dalje.

Star papir bomo zbirali letos dvakrat:
1. AKCIJA: 14. 10.–25. 10. 2013 (jesenska)
2. AKCIJA: 14. 4.–25. 4. 2014 (spomladanska akcija)

Papir boste lahko oddali ob torkih in petkih med 7. in 8. uro zjutraj ter med 12. in 13.
uro popoldne.

Za šolo, pri vhodu v kuhinjo, zbiramo odpadna jedilna olja, ki jih lahko nastavite v
plastenkah.

Sodelujemo v akcijah RK, Drobtinica in Unicefa z zbiranjem starih igrač, oblačil,
obutve, zamaškov …

Zbiramo vse vrste odpadnega in naravnega materiala za izdelavo najrazličnejših
izdelkov.

Med šolo in vrtcem je ekološki otok – papir, steklo, pločevina in plastika, kamor
lahko tovrstne odpadke odložite, ko pripeljete otroke.

Za šolo je ekološki otok, kjer zbiramo mešane komunalne odpadke, papir, plastiko in
kovino (rumena vreča), steklo, kar je ostaja v okviru šole.

��������-��������('�(����–�'���������������
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Naša šola je ena izmed največjih odjemalcev Modre energije, s
čimer pomembno prispeva k ohranjanju čistega okolja.
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Med dolgoročnejšimi nalogami naše šole je tudi spodbujanje zdravega načina življenja
pri otrocih in mladostnikih, in sicer z gibanjem na svežem zraku ob vsakem vremenu
s primerno obutvijo in oblačili (škornji, dežni plašči).

Spomladi 2014 bomo v sodelovanju z občino (razpored čiščenj po dogovoru),
prostovoljnim gasilskim društvom, KS, lokalnimi pridelovalci in OKP organizirali različne
akcije in spomladansko čistilno akcijo okolice in ulic do šole.
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Sodelovanje posameznih oddelčnih skupnosti bomo pri projektih (natečaji, razpisi,
akcije …) skozi celo šolsko leto skrbno spremljali in na koncu šolskega leta razglasili in
primerno nagradili ekološko najbolj ozaveščeni razred.

Prireditev, ki vsako leto po celi Sloveniji poteka ob svetovnem dnevu družine, bomo
na naši šoli izvedli v petek, 16. maja 2014.
Tudi tokrat bo poudarek na medgeneracijskem sodelovanju, s prepletanjem vsebin iz
okoljevarstva, zdravja, športa in humanitarnosti.
Izvedli bomo pohod treh generacij, na osrednji prireditvi na igriščih pri centralni šoli
bomo izbrali najstarejšega in najmlajšega udeleženca ter najštevilčnejšo družino, ki se
je udeležila pohoda.
Razglasili in nagradili bomo razred, ki je v celem letu
bral največ starega papirja, ter najbolj ekološko
osveščeni razred, ki je sodeloval v največ
ekodejavnostih.
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V mednarodni projekt FIT Slovenija SVET GIBANJA, SVET VESELJA smo vključeni
od leta 2005 z učenci prvega triletja. Sprva z majhnimi koraki, danes pa lahko
rečemo, da je projekt postal del nas in brez FIT vsebin si našega pouka ne znamo
več predstavljati.

13. OKTOBER
SVETOVNI 
DAN HOJE.

20. JANUAR
DAN BREZ 

TELEVIZIJE IN 
RAČUNALNIKA.

7. APRIL
PEŠ V ŠOLO 
IN IZ NJE! 15. MAJ

SVETOVNI 
DAN DRUŽINE.

31. MAJ
SVETOVNI DAN 

ŠPORTA.

FIT ČUTNA 
POT.

OTROCI 
POSTAJAJO 

POPOLNEJŠI IN 
SPOSOBNEJŠI,
SO VESELI IN 
ZADOVOLJNI.

OTROKE 
SPODBUJAMO, 
NIKOLI JIH NE 
PRIGANJAMO.

V FITU JE 
NAČIN 
UČENJA 

DIDAKTIČNA 
IGRA.

RAZVIJAMO
 IN USTVARJAMO 
UČENJE SKOZI 
GIBANJE  IN 

GIBANJE  SKOZI
 IGRO.

UČITELJI Z 
OTROKI 

SODELUJEJO, 
JIH UČIJO IN 

NE TRENIRAJO.

UČIMO ZA 
ŽIVLJENJE.
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Projekt je  namenjen osnovnošolskim otrokom, ki niso vključeni v programe, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport. Projekt poteka v času pouka in v času pouka prostih
dni. Aktivnosti se izvajajo v šolski telovadnici in drugih šolskih športnih površinah,
lahko pa tudi v javnih športnih objektih in naravnem okolju.
Cilj programa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega
življenjskega sloga. S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program,
aktivno vključiti vsaj 20 odstotkov osnovnošolske populacije, zagotoviti zainteresiranim
učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov
sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti
stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo
zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno
vadbo.
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nad/aru kejledenop kerot aders ketrte~ ketep

.0
derzar.8

derzar.9ni
ba.6 ba.5 ba.4

.1

.2

.3

.4

.5 b.1 a.1 a.7

.6 b.2 ba.3 a.1 b.2 ba.5

.7 ba.3 ba.4 ba.6
derzar.8

derzar.9ni
a.7

.8 b.1

Predstavitev športnih panog: igriva košarka (moški in ženski košarkarski klub), Plezalni
klub Rogaška Slatina, Namiznoteniški klub Rogaška Slatina, Balinarsko športno društvo,
folklorni plesi, twirling, ribolov, karate, tenis, judo, ples, šah.
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tsonvitkA sa^ jarK

ketik{agoR 3102rebmetpes.62 anitalSak{agoR

dohopiksninalp 3102rebotko urovogodop

azejnavomket(nedetintrop{
)derzarintrop{jan

ecinti~opeksnesej anitalSak{agoRŠO.IIacindavolet

azejnavomket(nedetintrop{
)derzarintrop{jan

ecinti~opentelovon anitalSak{agoRŠO.IIacindavolet

)lairomemvonu~arB(ejna~ums 4102raurbef aninaJe~{i~ums

azejnavomket(nedetintrop{
)derzarintrop{jan

ecinti~opeksmiz
,aninaJe~{i~ums

anitalSak{agoRŠO.IIacindavolet

azejnavomket(nedetintrop{
)derzarintrop{jan

ecinti~opeksjamovrp anitalSak{agoRŠO.IIacindavolet

hesalvreteV jam anitalSak{agoR

icinvirtsoKvhidalmergI jinuj acinvirtsoK

an~ilu-vetiderirpantrop{anvaj
elsardoniekortoazakra{ok

ujinujvatobosajndaz anitalSak{agoRŠO.IIirpe~{irgiejnanuz

ogo`zergi,volobir(nedetintrop{
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Pri delovanju športnega društva smo si zastavili globalni
cilj: skrb za skladen, duševni, telesni in socialni razvoj
otrok. Delo z otroki, ki so vključeni v posamezne
aktivnosti, ni usmerjeno v vrhunski oz. tekmovalni šport,
temveč je  namenjeno sprostitvi, razvedrilu, spoznavanju
in pridobivanju novih gibalnih znanj, ki jih bodo lahko
v starosti s pridom uporabljali v rekreativnem preživljanju
prostega časa. V aktivnosti društva so vključeni projekti
Zdrav življenjski slog, Fit projekt, Veter v laseh, Rogaški
tek, Slatna basketira ter različni nogometni turnirji. V
šolskem letu 2013/14 bomo organizirali vadbo različnih
športnih panog, v katere želimo vključiti čim več otrok.
Poskrbeli bomo tudi za nakup nujno potrebnih športnih
rekvizitov.
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ADAIRT.IIVENDINTROP[

.T[.PAZ JLETI^U MUTAD ITSONVAJED

1 ecijletijogzv,ekra~inderzar,re`jaloParteP 3102.01.2 DOHOPIKSJICATNEIRONISORK

2 ecijletijogzv,ekra~inderzar,re`jaloParteP 3102.01.61 MOKORTOECILU

3 ecijletijogzv,ekra~inderzar,re`jaloParteP 4102raurbef,raunaj UGENSANITSONVITKAEKSMIZ

4 ecijletijogzv,ekra~inderzar,re`jaloParteP 4102jam DOHOP

5 ecijletijogzv,ekra~inderzar,re`jaloParteP 4102.6.5
,ejnaklatok,ejnalor(REGILAVITSEF

)akitelta,ejnejraselok

!'������(����

ADAIRT.IIIVENDINTROP[

.T[.PAZ JLETI^U MUTAD DERZAR ITSONVAJED

1 re`jaloParteP,~i{atsaBoknaJ 3102.9.42 .r.6,.r.5,.r.4 EJNAVALPNIERGI,SORK

2
,~i{atsaBoknaJ,~ivonecjaMkotzI

ke`no^okraM
3102.01.61 .r.6,.r.5,.r.4 MOKORTOECILU

3
,~ivonecjaMkotzI

ke`no^okraM
4102.1.13
4102.2.7ila

.r.6ni.r.4
,ejnasrd,ejna~ums(ITROP[IKSMIZ

)ejnaknas,dohopiksmiz

4
,re`jaloParteP
ke`no^okraM

4102.3.72 .r.6,.r.5,.r.4
,DOHOPIKSNINALP
JOBOGONMIKSTELTA

5
,~ivonecjaMkotzI,re`jaloParteP

ke`no^okraM,~i{atsaBoknaJ
4102.5.62 .r.6,.r.5,.r.4 DOHOPIKSNINALP,AKITELTA
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ADAIRT.IIIIVENDINTROP[

.T[.PAZ JLETI^U MUTAD DERZAR ITSONVAJED

1 cepi[nabrU,~i{atsaBoknaJ 3102.9.52 .r.9,.r.8 SORK,AKITELTA

2
,cepi[nabrU,~ivonecjaMkotzI

~i{atsaBoknaJ,ke`no^okraM
3102.01.61 .r.9,.r.8,.r.7

-avitanretlaila(MOKORTOECILU
)votrop{hin~ilzarvetivatsderp

3
,~ivonecjaMkotzI

ke`no^okraM
ila4102.1.13

4102.2.7
.r.9,.r.8,.r.7

,ejna~ums(NADINTROP[IKSMIZ
enselp,gnilvob,sentif,ejnasrd

)ecinvaled

4 ke`no^okraM,cepi[nabrU

4102.3.42 .r.8
DO[CVAJICATNEIRO

AKNINALP

4102.3.72 .r.7 JOBOGONMIKSTELTA

4102.3.13 .r.9
DO[CVAJICATNEIRO

AKNINALP

5
,cepi[nabrU,~ivonecjaMkotzI

~i{atsaBoknaJ,ke`no^okraM
4102.5.22 .r.9,.r.8,.r.7

,^OBDOHOPIKSNINALP
AROGAK^ANOD
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Pri dodatnih urah odbojke bodo imeli učenci možnost izpopolniti osnovno tehniko.
Učenci bodo utrjevali zgornji odboj, spodnji odboj, spodnji servis in zgornji servis v
zahtevnejših igralnih situacijah, v igri 2:2 … 6:6. Poleg tega se bodo učenci srečali z
različnimi elementarnimi, štafetnimi igrami, odbojko na travi in mivki.

Interesna dejavnost nogomet, katere cilj je spoznati nogometno igro in se seznaniti z
njenimi pravili, bo potekala enkrat tedensko. Veselje in pridobljene nogometne veščine
bomo dokazovali z udeležbo na različnih tekmovanjih.

�������

S kakšnim namenom izvajamo projekt, pri katerem imajo učenci vsak dan na urniku
šport?

ZA
Povečano potrebo po gibanju vključene generacije.
Doseganje ravnovesja med potrebo po gibanju in zahtevami pouka.
Spremljanje sprememb v vedenju in delovnih navadah.
Povečanje daljše učne koncentracije in osredotočenosti.

ČEMU?
Da se učenci med dnevom razbremenijo z različnimi gibalnimi aktivnostmi.
Da sprostijo odvečno, za doseganje ciljev pouka nepotrebno energijo.
Da se imajo vsi otroci možnost naučiti osredinjenosti na vsebine pri ostalih
urah pouka in s tem v šoli dosegati ravnovesje med psihičnimi in fizičnimi
obremenitvami, hkrati pa se privajati na daljše organizirane oblike dela pri
pouku.

RAZVIJAMO
Načelo kakovosti – znanja, spretnosti in veščin.
Načelo gibanja.
Načelo postopnosti.
Načelo zaporedja in cikličnosti.
Načelo zmernosti.
Načelo pestrosti.
Načelo timskega sodelovanja.

NAŠA PRIČAKOVANJA
Povečane telesne zmogljivosti otrok in gibalne sposobnosti.
Zmanjšanje telesna teža.
Hrbtenice s čim manj okvar.
Odmik od sedenja.
Doseganje umirjenosti in osredinjenja na bistveno.
Povečana pozornost pri pouku.
Vedenjsko stabilni otroci.
Boljše zdravstveno stanje otrok.

��(����(��(���!'�������((��������
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Športna tekmovanja so nadgradnja pouka in njihov osnovni namen je spodbujanje
zdravega načina življenja in koristnega preživljanja prostega časa z igranjem športnih
iger. Namenjen je vsem otrokom, tudi tistim, ki niso vključeni v tekmovalni šport. V
šolskem letu 2013/14 bomo organizirali turnirje z žogo v popoldanskem času in času
počitnic. S prilagojenimi pravili bomo poizkusili privabiti čim večje število otrok, saj bo
končen uspeh razreda odvisen od prav vseh udeležencev športnih iger. Najuspešnejši
razred bo nagrajena z dnevom v AQUALUNI.

������������&
Maja se lahko učenci priključijo vsakoletni športni prireditvi Veter v laseh - s športom
proti drogi, ki jo organizira Las Občine Rogaška Slatina. Na športni prireditvi lahko
sodelujejo posamezniki ali skupine, ki se pomerijo v različnih disciplinah: košarki,
nogometu, odbojki, rolanju, glasbi, plesu in slikanju. Športna prireditev ni tekmovalnega,
temveč sodelovalnega značaja. Vsi udeleženci prejmejo simbolično darilo. Z akcijo
učence spodbujamo h koristnemu preživljanju prostega časa in druženju s sovrstniki.

�����������(����������������
Rolanje in deskanje na snegu bomo izvedli v okviru projekta ZDRAV ŽIVLJENJSKI
SLOG. Pri učenju rolanja bomo tudi v letošnjem šolskem letu namenili največ pozornosti
varnemu rolanju in kako se obnašati z rolarji v prometu. Na srečanjih v jesenskem in
spomladanskem času bomo izpopolnjevali tehniko rolanja in uporabo tehničnih
elementov v elementarnih igrah, štafetnih igrah in hokeju na rolerjih. Vso naučeno
snov bomo prav tako preizkusili na terenu, v prometu. Del vadbe bo namenjen izletu
v mesto, kjer se bodo učenci srečali z različnimi podlagami in nevarnostmi. Učencem
bomo pokazali kako vzdrževati rolerje, na kaj morajo biti pozorni pri nakupu novih
rolerjev in zaščitne opreme ...
V zimskem času bomo za učence, ki bodo izkazali željo, izpeljali tečaj deskanja na
snegu. Cilj tečaja je naučiti otroke pravilne, varne in samostojne vožnje po smučišču.

��������
Atletski krožek bo potekal strnjeno v jesenskem in pomladanskem času. Učenci  bodo
pri urah izpopolnjevali svoje znanje različnih atletskih disciplin. Udeležili se bomo
atletskih tekmovanj na različnih ravneh (šolski, občinski, medobčinski, regijski in
državni).
S krožkom želimo doseči, da se učenci naučijo in izpopolnijo tehniko osnovnih atletskih
disciplin, da razvijajo motorične in funkcionalne sposobnosti ter se pripravijo na
različna tekmovanja (šolska, občinska, medobčinska, regijska in državna).
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“Podružnična osnovna šola Kostrivnica – vrelec v srcu narave,
kjer se sinergija prepletata z ustvarjalnostjo in kakovostnimi
rezultati dela.”

Namen je doseči še tesnejšo povezanost med notranjimi in zunanjimi javnostmi ter
povečati  zanimanje staršev iz našega šolskega okolja za vpis otrok v kostrivniško
šolo.
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PODROČJE JEZIKOV
Nadstandardni program nemščine – Barbara Štefančič
Angleščina od 1. do 3. razreda – Gabi Čakš

PODROČJE ŠPORTA IN PLESA
FIT za zdravje – Petra Polajžer
(Z)migaj se – Urban Šipec
Otroška Folklorna skupina Vrelčki – Mojca Pažon

DRUGO
V svetu vrednot – vsi učitelji
S srcem za srce – Martin Druškovič
Turistične in druge dejavnosti v kraju – Marjana Gregorčič, Martin Druškovič
Ekodejavnosti – Marjana Gregorčič, Petra Dragojević
Popestrimo šolo – Klavdija Strniša
Otroški pevski zbor – Nataša Trobentar Majcen
Delo z nadarjenimi učenci – Petra Železnik, Marta Strniša, Martin Druškovič
Dodatna strokovna pomoč učencem – Urška Šipec, Ksenija Antolin

PROMETNA VARNOST
S kolesom v promet – Dragan Šućur



stran 85

1. učilnica za 1. razred / 66,51 m2

2. 4 učilnice / 229,60 m2

3. zbornica / 21,15 m2

4. telovadnica / 201,93 m2

5. garderobe v telovadnici / 36,06 m2

6. galerija / 29,27 m2

7. hodniki, stopnišča / 62,86 m2

8. sanitarji, čistila / 32,46 m2

9. specialna učilnica / 24 m2

10. kabinet / 17,03 m2

11. shramba / 17,80 m2

12. knjižnica / 43,25 m2

13. garderoba 32,20 m2

14. skladišče 22,70 m2

15. kuhinja s shrambo, hodnikom in
sanitarji / 53,40 m2

16. jedilnica / 124,40 m2

17. plinska postaja / 8,40 m2

18. kurilnica / 24.80 m2

19. igrišče / 820 m2

20. poti / 460 m2

21. zelenice, parkirišča / 4.825,84 m2

1.014,62 m2  notranje talne površine
6.105,84 m2 zunanje talne površine

ŠOLSKI PROSTORI

'�(�������!���

ŠOLSKI OKOLIŠ obsega 12 vasi naše KS: Zg. in Sp. Kostrivnica, Podplat, Brezje pri
Podplatu, Podturn, Gabrovec, Drevenik, Zg. in Sp. Gabernik, Kamna Gorca, Čača vas
in Zagaj.

ŠOLSKI PROSTOR, V OKVIRU KATEREGA ŠOLA PREVZEMA ODGOVORNOST ZA
UČENCE
Učitelji prevzemamo odgovornost za učence v času izvajanja pouka oz. drugih aktivnosti,
določenih z Letnim delovnim načrtom šole: v šolski zgradbi, na igrišču in šolskem
zemljišču (omejenim z živo mejo, do izhoda na cesto).

ŠOLSKA KUHINJA
Šolska kuhinja nudi malice in kosila učencem ter delavcem šole. Pripravlja jih Marija
Čebular. Jedilnike prejemamo z naše centralne šole, sestavlja jih vodja šolske prehrane
Nataša Berk.

SVETOVALNE STORITVE
Sodelujemo s svetovalnimi delavci: socialnim delavcem Mencijem Weilgunijem ter
pedagoginjama Urško Šipec in Petro Železnik.

PREVOZI UČENCEV
Nekateri učenci se vozijo s šolskim avtobusom na liniji: Podplat - Sp. Gabernik - Zg.
Gabernik - Zg. Kostrivnica.
Prvošolci in oddaljeni učenci se vozijo v šolskem kombiju. Voznika sta Mario Kantolić
in Bojan Šafranko.
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Zajtrk od 8.00 do 8.20
1. ura: od 8.20 do 9.05
2. ura: od 9.10 do 9.55

od 9.55 do 10.10 - odmor
3. ura: od 10.10 do 10.55
4. ura: od 11.00 do 11.45
5. ura: od 11.50 do 12.35
6. ura: od 12.40 do 13.25

od 12.00 do 13.40 - KOSILO
do 16. ure - OPB, interesne in druge dejavnosti

V I. VIO so odmori fleksibilno naravnani.

'��������(����
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Navezujejo se na pravila centralne šole.

Območje šole
Šolsko območje je ograjeno z živo mejo, ob cesti pa z lesenimi količki. Zunaj območja
se učenci v času bivanja v šoli ne smejo zadrževati. Zapuščanje območja šole je
dovoljeno le v spremstvu učitelja, oz. vzgojiteljice.

Nadzor objekta
Objekt varuje Prosignal, ki opravlja nadzor tudi ponoči. V času izvajanja pouka in
drugih aktivnosti, določenih z LDN šole, skrbimo za varnost vsi zaposleni.

Urejenost učilnic, hodnikov in avle
Za red in čistočo na šoli smo odgovorni vsi. Učenci skrbijo, da je učilnica čista in
prijetna. Razredna reditelja med odmori in po pouku pobrišeta tablo, prezračita
učilnico, zapreta okna ter ugasneta luči.

Sanitarije
V sanitarijah se ne zadržujemo po nepotrebnem, ne uničujemo predmetov, skrbimo
za čistočo in osebno higieno ter varčujemo s toaletnim papirjem in brisačami.

Ukrepi za preprečevanje širjenja gripe
Večkrat dnevno si temeljito umijte roke z milom in vodo (20 s), zlasti še pred obroki
in po uporabi sanitarij.
V primeru kihanja in kašljanja uporabljajte papirnate robčke za enkratno uporabo, ki
jih takoj po uporabi odvrzite v koš za odpadke.

Elektronske naprave
Med poukom in na ekskurzijah je prepovedana uporaba mobilnih telefonov. Za
telefone, ki jih učenci prinašajo v šolo in puščajo v garderobi, ne odgovarjamo.
Prepovedano je fotografiranje in snemanje učencev, učiteljev in drugega osebja šole
brez njihovega soglasja. Kršitelju bo odvzet mobilni telefon, o prekršku pa bomo
obvestili starše.
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Prepoved rabe pirotehničnih sredstev v šoli in zunaj nje
Prepovedano je prinašanje pirotehničnih sredstev (petarde, rakete …) v šolo. Njihova
raba je strogo prepovedana.

Kulturna šolska klima
V medsebojni komunikaciji uporabljamo le kulturne izraze. Raba neprimernih ali
celo grobih besed ni dovoljena.
Žvečilni gumi v šoli ni dovoljen, strogo prepovedan pa je pri uri športne vzgoje.
K pouku prihajamo točno, redno prinašamo šolske potrebščine in pišemo domače
naloge.
V garderobi se preobujemo v copate.
Vrednostne predmete in večje vsote denarja puščamo doma.
V času pouka se učenci v spremstvu učiteljev zadržujejo v šolskih prostorih ali na
dvorišču in igrišču.
Skrbimo za urejenost garderob, šole in šolske okolice.
Na šoli ni dovoljeno tekanje, prerivanje in kričanje; za nasilje ni opravičila.
Poskrbimo za kulturno uživanje hrane, osebno higieno in urejen videz.
Vedno pozdravimo, se zahvalimo, opravičimo.
Cenimo delo sošolcev in delavcev na šoli, spoštujemo drugačnost in se trudimo
razumeti drug drugega.

Lastnina
Učenci sami skrbite za osebne predmete. V šolo ne prinašamo dragih stvari. Če
najdete predmet, za katerega sklepate, da je izgubljen, ga predate učiteljem.

Odjava in prijava šolske prehrane za otrokovo odsotnost
Starši dnevno odjavite posamezni obrok malice ali kosila do 8. ure na telefonsko
številko 03 582 42 01.

Varna raba interneta
Pri oblikovanju svojih internetnih strani ali klepetalnic, ko nenadzorovano dajete
svoje podatke ali celo fotografije, bodite posebej pazljivi in se o tem predhodno
pogovorite s svojimi starši, saj na vas prežijo različne nevarnosti, zlorabe ali celo
spolna nadlegovanja mnogih nepridipravov, ki komaj čakajo, da dobijo vaše podatke.

Pravila vedenja pri učnih urah
Pri pouku je potrebno osredotočeno sodelovati, pri razgovoru dvigovati roke, ne
segati v besedo učitelja ali sošolcev. Potrebno je zagotavljati delovni oziroma ustvarjalni
mir, saj le tako dosežemo najučinkovitejše znanje.

Prevozi z avtobusi in kombijem
Po Zakonu o osnovni šoli (Ul. RS, št.63/06) ima učenec pravico do brezplačnega
prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole. Učenec
pa ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča
od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za
preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo
in to oceno pisno posreduje šoli. Zato šola v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina
organizira prevoze z avtobusom ali s kombijem za učence, ki so do prevoza upravičeni.
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Govorilne ure bodo vsak 1. torek v mesecu - zjutraj: 7.10–7.55, popoldan: 16.00–17.00.
Eno uro tedensko v dopoldanskem času načrtuje govorilno uro vsak razrednik sam in
o terminu seznani starše.
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Vozači ne smete pred in po pouku zapuščati šolskega prostora
Vsi vozači zjutraj ob prihodu takoj odidete v šolo. Šolskega prostora sami ne smete
zapuščati do odhoda avtobusov in kombija. Le na ta način lahko zagotovimo varnost
vozačev.

Pravila obnašanja v avtobusu in kombiju
Pri vstopu v avtobus je potnik dolžan pokazati vozniku vozovnico - kresničko. Kresnička
je veljavna v dnevih šolskega pouka. Vozovnica je neveljavna, če jo uporablja druga
oseba, kot je navedena na njej, se uporablja v dnevih, ko ni pouka, ali pa na relaciji,
ki ni vpisana na kresnički. O morebitni izgubljeni kresnički je imetnik dolžan takoj
obvestiti šolo.
Potnik ne sme onesnažiti vozila. Potnik je dolžan povrniti škodo, če jo je povzročil
prevozniku v avtobusu/kombiju namenoma oziroma po svoji krivdi. Zaradi varnosti je
hoja v avtobusu med vožnjo prepovedana.
Pri vstopanju v avtobus mora potnik zagotoviti varen vstop sebi in ostalim.
Potniki, ki sedijo na sedežih, opremljenih z varnostnimi pasovi, morajo le-te uporabljati.

Spremstvo otrok, ki še niso stari 8 let
Učence do dopolnjene starosti 8. let spremljajo v šolo starši oz. spremljevalci starejši
nad 10 let, ki jih starši pisno pooblastijo.

Učenci lahko, z dovoljenjem učiteljev, uporabljajo šolski telefon
Tudi starši lahko kličejo v šolo pred poukom, med odmori in po pouku.

Bivanje na naši podružnici bo res prijetno, če bomo vsi dosledno upoštevali
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA!
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TSONVAJED DERZAR IJLETI^U AJNAJAVZIKINRU

ITSONVAJEDENVOKIZEJ.I

.1 ani~{elgnA
k.1
k.2
k.3

{ka^ibaG
50.9-02.8kerot

54.11-00.11kerot
54.11-00.11ketrte~

.2 ani~{meN k.5odk.1 ~i~nafet[arabraB 03.41-54.31aders

ITSONVAJEDENRUTLUK.II

.1 ik~lerVanipuksanrolklofak{ortO k.5odk.1 no`aPacjoM 52.31-04.21,kerot

.2 metirimejU k.5odk.1 ~ivok{urDnitraM 52.31-04.21aders

.3 robziksvepik{ortO k.5odk.1 necjaMratneborTa{ataN 51.41-04.21,kejledenop

.4 ke`orkiksmarD k.5odk.1 {atinemelPanajraM 52.31-04.21,aders

ITSONVAJEDENTROP[.III

.1 ejvardzazTIF k.3odk.1 re`jaloParteP 55.9-02.8ketrte~

.2 !sa~itsorp,aruH k.5odk.1 igogadepintrop{ imacinti~opdem

.3 esjagim)Z( k.5odk.1 cepi[nabrU BPOusa~v

.4 icninalpidalM k.5odk.1 a{inrtSajidvalK icne~uzurovogodop

ITSONVAJEDENLESIM.VI

.1 alo{aleseviciC k.3odk.1 }ivejogarDarteP BPOusa~v

.2 eciruogoL k.3odk.1 }ivejogarDarteP BPOusa~v

.3 akigoL
k.4

k.5

,a{inrtSatraM
,~i~rogerGanajraM

~ivok{urDnitraM
icne~uzurovogodop

ITSONVAJEDENTKEJORP.V

.1 tondervutevsV k.5odk.1 acinvirtsoK[OPijleti~uisv BPOniakuopusa~v

ITSONVAJEDELATSO.IV

.1 acinlinarhakslo[ k.5odk.1 a{inrtSatraM icne~uzurovogodop

.2 alo{avardznialo{okE k.5odk.1
,~i~rogerGanajraM

}ivejogarDarteP
BPOusa~v,icne~uzurovogodop

.3 olo{omirtsepoP k.5odk.4 a{inrtSajidvalK icne~uzurovogodop

.4 ecrsazmecrsS k.5odk.1 ~ivok{urDnitraM icne~uzurovogodop

.5 temorpvmoselokS k.5 ru}u[nagarD 52.31-04.21,ketep

.6
vitsonvajedegurdnien~itsiruT

ujark
k.5odk.1

,~i~rogerGanajraM
~ivok{urDnitraM

zniinajarksurovogodv,unalpop
icne~u

.7 acin`ijnkakslo[ k.5odk.1 }ivejogarDarteP 05.9,odersv

.8 icne~uiminejradanzoleD k.5odk.4
,kinzele@arteP

,a{inrtSatraM
~ivok{urDnitraM

motr~anzudalksv

.9 iclisagidalM k.5odk.1 cevaledosijnanuz acinvirtsoKDGPmotr~anzudalksv

(�������������!���



stran 90

�������������(����

ANIBESV CELISON EBDEVZISA^ I^OJULEDOS

NESEJAKTET OVVecijletijogzv,icijleti~u 3102.01.4 k.2nik.1

AN [ EJRUMKERPE DO[C,akra~inderzar 3102.01.4 k.4

NIIVONSEJNA^[RVZAR
ITSONTSALEVOHIJN

akra~inderzar 3102rebmevon k.4

ALITU^ artsesaksnicidem,akra~inderzar 4102.3.42 k.4

IVARANVEJNEJLVI@ inderzar k 4102ceram k.5

EJVARDZEJOVSAZOMIBRKS artsesaksnicidem,ecijleti~u 4102.3.42 k.3odk.1

AJNIMERPSESOLETEJOM artsesaksnicidem,kinderzar 4102.3.42 k.5

EBESILOKOTEVSMAVANZOPS kinderzar 4102ceram k.5

IVARANVEJTEVI@ERP DO[C,akra~inderzar 4102jam k.3

METSORPANJEZUM ecijleti~u 4102jinuj,jam k.3odk.1

���������(����

ANIBESV CELISON EBDEVZISA^ I^OJULEDOS

NADIKSLO[IVRP
,acijletanvar

,ecin`urdopajdov
acijleti~u

3102.9.2 k.1

REBMECEDILESEV ikinderzar 3102rebmeced k.5odk.1

HE^OHI[ANVARUTLUK ikinderzar 4102raurbef k.5odk.2

TONDERVUTEVSV ikinderzar 4102ceram k.5odk.1

,OVONABRU
anitalSak{agoR[O.IIIni.II,.Iejne`urd

,no`aPacjoM
ecijleti~u

4102.5.32 k.3odk.1

��&��!���(����

ANIBESV CELISON EBDEVZISA^ I^OJULEDOS

AKARZEJNABIG kinderzar 3102rebotko k.5

ECINVALEDENTELOVON ecijleti~u 3102rebmeced k.3odk.1

AKIRTKELE akra~inderzar 4102raunaj k.4

TSUP ikinderzar 4102raurbef k.5odk.1

TROPSNARTNIEJNAVEJNARHS kinderzar 4102ceram k.5

ELO[NAD ikinderzar 4102ceram k.5odk.1

IKLEDZIINSELNISEL akra~inderzar 4102jinuj k.4
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ANDEROPAZ
AKLIVET[

EBDEVZISA^ ANIBESV

.1 3102rebmetpes DOHOP

.2 4102raurbef,raunaj ITSONVITKAEKSMIZ

.3 4102ceram ERGIEVIJLA[

.4 4102.5.61 SAP[TROP[ilaOGO@ZERGI

.5 4102jinuj AJEMZERBERGI

II. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

!'������(����

ANDEROPAZ
AKLIVET[

EBDEVZISA^ ANIBESV

.1 3102.01.2 ADALKAZAGETIRKSEJNAKSI,DOHOP

.2 3102rebmeced ITSONVITKAEKSMIZ

.3 4102ceram ERGIEVIJLA[

.4 4102.5.61 SAP[TROP[ilaAJEMZERBERGI

.5 4102.6.5 OGO@ZERGI,KE^NOSITALZ

I. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

NAD KEJLEDENOP KEROT ADERS KETRTE^ KETEP

CELAJAVZI/ARU 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

}ivejogarDarteP

no`aPacjoM

ke{njotSjenreJ

cepi[nabrU

necjaM.Ta{ataN

a{inrtSajidvalK

�������'-

Petra Dragojevič – OPB
Mojca Pažon – OPB, v torek OFS VRELČKI
Jernej Stojnšek – OPB
Urban Šipec – (Z)MIGAJ SE + OPB
Nataša Trobentar Majcen – OPZ
Klavdija Strniša – POPESTRIMO ŠOLO
URE: 1. ura 11:50–12:40

2. ura 12:40–13:30
3. ura 13:30–14:20
4. ura 14:20–15:10
5. ura 15:10–16:00

Jernej Stojnšek:
Torek 13:15–14:50
Petek 12:40–14:25

Urban Šipec:
Ponedeljek 14:55–15:35
Četrtek 14:20–15:05
Petek 14:25–15:30
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»Učinkovite socialne veščine, kakovostno znanje in vzgojenost –
naložba za prihodnost naših otrok.«

Kaj so učinkovite socialne veščine?
Usposobljenost za komunikacijo in vzpostavljanje odnosov med ljudmi,
primerno izbiranje besed in vedenja,
odzivanje …

Kaj je kakovost?
Odkrivanje in razvijanje skritih potencialov učencev,
razvijanje motivacije,
inovativnost,
samoizobraževanje …

OSNOVNE USMERITVE
1. Razvijanje socialno, osebnostno in čustveno močnih posameznikov, ki se znajo

aktivno vključevati v šolske in ostale dejavnosti.
2. Spoznavanje in razvijanje pozitivnega odnosa do sebe, drugih, do športa, kulture,

umetnosti, zdravega načina življenja in razmišljanja.
3. Spodbujanje dosledne uporabe knjižnega jezika v šoli, razvijanje bralne kulture ter

pravilnega ustnega in pisnega sporazumevanja.
4. Spodbujanje spoznavanja in sprejemanja drugih kultur in življenja drugih.

PODROČJE JEZIKOV
Nadstandardni program nemščine od 2. do 5. razreda – Barbara Štefančič
Angleščina od 1. do 3. razreda – Gabi Čakš
Bralna pismenost – vsi učitelji

PODROČJE ŠPORTA IN PLESA
FIT za zdravje – Petra Polajžer
Ritmika – Alenka Klemenčič
Pohodništvo – Klavdija Strniša

������"#$	
���%	�	���#	��
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DRUGO
Ekodejavnosti – Melita Plemenitaš Tkalec, Natalija Horvat
Otroški pevski zbor – Nataša Trobentar Majcen
Dodatna strokovna pomoč – Urška Jagodič
Sodelovanje z Muzejem na prostem Rogatec – Natalija Horvat
Povezovanje z vrtcem, KS in društvi – Melita Plemenitaš Tkalec
Vrednote in mi – vsi učitelji

'�������&�!�������(�

Osnova je šolski red, ki se navezuje na pravila centralne šole. V nadaljevanju so
zapisane posebnosti, ki veljajo za podružnično osnovno šolo.

Območje šole
Šolsko območje je omejeno z žično mrežo. Na igrišču se učenci zadržujejo le pod
vodstvom učiteljev. Varen dostop do šole omogoča pločnik med šolo in cesto, vhod v
šolo pa je od ceste ločen z zaščitno ograjo. Zunaj območja se učenci v času bivanja
v šoli ne smejo zadrževati. Zapuščanje območja šole je dovoljeno le v spremstvu
učiteljic oz. vzgojiteljic.

Nadzor objekta
V času izvajanja pouka in drugih dejavnosti, določenih v LDNŠ, skrbimo za varnost
objekta vsi zaposleni. Šolska stavba je, kadar je prazna, zaklenjena, okna zaprta.

Sanitarije
Dečki in deklice uporabljate stranišči v prvem nadstropju. V sanitarnih prostorih se
ne zadržujete po nepotrebnem. Vstopate s skupnega hodnika: dečki obvezno v desno
stranišče, namenjeno vam, v sredini je stranišče za zaposlene, deklice pa v stranišče
na levi strani. Po vsaki uporabi stranišča si temeljito umijte roke s toplo vodo in
milom, očistite za sabo umivalnik. S toaletnim papirjem in papirnatimi brisačami
ravnamo varčno.

Šolska klima
V medsebojnem sporazumevanju uporabljate le kulturne izraze, do sogovornikov se
vedete vljudno. K pouku in dejavnostim prihajate pravočasno, redno pišete domače
naloge in prinašate šolske potrebščine.
V pritličju so v dveh igralnicah otroci od prvega do petega leta starosti, nekateri že
od pol šestih zjutraj, zato se v garderobi tiho preobujete v copate in umirjeno odidete
po stopnicah v učilnico. Ob srečanju vljudno pozdravite učiteljice, vzgojiteljice in
druge odrasle osebe. Zaradi varnosti malčkov dosledno zapirajte za seboj vhodna
vrata in notranja vrata na hodnik; do otrok iz vrtca se vedite obzirno.
Skrbite za urejenost garderobe, šolskih prostorov in šolske okolice.
Tekanje, kričanje in prerivanje v šoli ni dovoljeno; za kakršnokoli nasilje na šoli ni
prostora in zanj ni opravičila.
Skrbite za kulturno uživanje hrane, čisto mizo po zaužitem obroku, osebno čistočo in
urejen videz.
Ob vsaki priložnosti uporabite primerno besedo: hvala, prosim, oprosti.
Cenite delo sošolcev in delavcev šole, spoštujte drug drugega, sprejemajte drugačnost.
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ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš zajema v naši KS vasi Sv. Florijan in Strmec pri Sv. Florijanu z vsemi
zaselki.

ŠOLSKI PROSTOR, V OKVIRU KATEREGA ŠOLA PREVZEMA ODGOVORNOST ZA
UČENCE
Učitelji, ki poučujejo na šoli,  odgovarjajo za učence v času izvajanja šolskega pouka in
drugih aktivnosti, načrtovanih z Letnim delovnim načrtom šole: v šolski zgradbi, na
igrišču, ograjenem z žično ograjo, na šolskih površinah pred šolo in ob njej.

Sodelujemo s svetovalnimi delavci: pedagoginjama Petro Železnik in Karlo Koražija,
socialnim delavcem Frumencijem Weilgunijem in ravnateljico mag. Karlo Škrinjarić,
spec.

!��������&����
Šolska kuhinja nudi malice in kosila učencem in zaposlenim. Kuharica Andrejka
Turk vsak šolski dan pripravi šolsko malico, ob 13.25 pa razdeli kosilo, ki ga s
centralne šole vozi hišnik. Preostali čas nameni čiščenju šole in urejanju okolice.
Jedilnike sestavlja in pošilja na našo šolo vodja prehrane na matični šoli Nataša Berk.

��������������.-�
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Učenci si knjige izposojajo pod vodstvom razredničark in učiteljice v OPB. Iz knjižnice
na matični šoli prihajajo knjižne novosti, kar naj bi učence še dodatno motiviralo za
pogostejše seganje po zanimivem branju. Posebno pozornost posvečamo prvošolčkom.
Vse učence spodbujamo k branju knjig za osvojitev bralne značke in za boljšo bralno
pismenost.

Red za vozače avtobusa in šolskega kombija
Vozači pred poukom in po njem ne smete zapuščati šolskega prostora. Zjutraj, takoj
po prihodu, pridete v učilnico JV. Prav tako ne smete zapustiti šolskih prostorov do
odhoda avtobusa in kombija, le tako lahko namreč poskrbimo za vašo varnost.

Odjava šolske prehrane
Starši dnevno odjavite posamezni obrok malice in/ali kosila do 8. ure na telefonsko
številko 03/5827-166; v nasprotnem primeru ga kljub subvenciji plačate.
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URE POUKA
1. r. do 5. r.
1. ura: od 8.00 do 8.45
ZAJTRK od 8.45 do 9.05 (20 minut)
2. ura: od 9.05 do 9.50
ODMOR od 9.50 do 10.10 (20 minut)
3. ura: od 10.10 do 10.55

��/������������������������-���������!���
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549 m2 notranje dejanske talne površine:
1. dve učilnici / 101,22 m2

2. knjižnica / 7 m2

3. zbornica / 44,31 m2

4. kuhinja / 17,25 m2

5. jedilnica / 31,50 m2

6. dve igralnici vrtca / 109 m2

7. hodnik z garderobo / 31,72 m2

8. kotlovnica / 23,44 m2

9. sanitarije / 19,57 m2

10. telovadnica / 72,42 m2

11. hodnik s stopniščem / 51,69 m2

12. igrišče / 543,39 m2

13. dvorišče

Po končanem pouku gredo učenci v OPB in k ID.
Po 6. učni uri je čas za kosilo, po kosilu nadaljujemo z interesnimi in drugimi
dejavnostmi po urniku.

PONEDELJEK, TOREK Klavdija Strniša
SREDA, ČETRTEK Melita Plemenitaš Tkalec
PETEK Alenka Klemenčič

Dežurna učiteljica v določenih dnevih skrbi za varstvo učencev pred poukom, med
odmori in med malico pa tudi za primerno obnašanje in  kulturno prehranjevanje.

(�.������
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Trije učenci se iz Strmca pri Sv. Florijanu vozijo s šolskim avtobusom, iz Rogaške
Slatine pa trije učenci s šolskim kombijem. Drugi prihajajo in odhajajo v spremstvu
staršev ali peš.

�(������������������
Vsi učenci bodo v mesecu novembru opravili zobozdravstveni pregled v zobni ambulanti
ZD Rogaška Slatina, učenci prvega  in tretjega razreda pa tudi sistematični pregled v
ambulanti otroškega dispanzerja v  ZD Rogaška Slatina, 4. februarja 2014.
V okviru zobozdravstvene vzgoje poteka redno sodelovanje z medicinsko sestro
Majdo Kramberger,  zdravstveno vzgojo pa bo izvajala dipl. med. sestra Magda Sep.

�('����������
Učenci prihajajo v šolo od 6.00 ure naprej; zanje skrbi učiteljica jutranjega varstva,
skozi dan in med odmori pa dežurni učiteljici. Po končanem pouku so učenci vključeni
v interesne dejavnosti, nato pa se izvajajo dejavnosti v oddelku podaljšanega bivanja.

4. ura: od 11.00 do 11.45
5. ura: od 11.50 do 12.35
6. ura: od 12.40 do 13.25
KOSILO od 13.25 do 13.55 (30 minut)
7. ura: od 13.55 do 14.40
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Učenci imajo 20-minutni odmor za
malico, 15-minutni rekreativni odmor,
ostali odmori pa so 5-minutni. Med 13.35
in 13.55 je čas za kosilo, po njem
nadaljujemo s poukom 7. ure oz. OPB,
ID.

�(����

1. r. do 5. r.
1. odmor: od 8.45 do 9.05 (zajtrk)
2. odmor: od 9.05 do 9.10
3. odmor: od 9.50 do 10.10

   (rekreativni odmor)
4. odmor: od 10.55 do 11.00
5. odmor: od 11.45 do 11.50
6. odmor: od 12.35 do 12.40
7. odmor: od 13.25 do 13.55 (kosilo)

��(���������������!�

Govorilne ure bodo vsak 2. torek v mesecu med 7.10 in 7.55 zjutraj in med 13.00 do
15.00 popoldne; eno uro tedensko v dopoldanskem času načrtuje govorilno uro vsaka
razredničarka sama in s terminom seznani starše. Po predhodnem dogovoru z
razredničarko se bodo starši lahko oglasili v šoli tudi v drugih dneh pred poukom ali
po njem.

.t{.paZ anibesV sa^ celisoN

.1
ivrP ilo{v~

)veclo{ovrpe{ratsaz(
3102.9.2

,akra~inderzar
acijletijogzv

.2
ajicakifisalk,hiderzaropaledni[NDLvetivatsderP

ejnavejnecoon~livet{andoherpnivejlichin~u

3102.9.81
ila

3102.9.91

,ikra~inderzar
acijletijogzv

.3 aledajicavlaveansemv,tsup,elo{nadanavarpirP 4102raunaj
,ikra~inderzar

acijletijogzv

.4 emetenlautka,aledajicavlavE 4102jam
,ikra~inderzar

acijletijogzv

��(�����������������

mutaD anibesV celison

3102.9.2 nadikslo{ivrP acijletijogzv,akra~inderzar

3102.01.52
,ejicamroferuvendboavalsorP

evtrmananimopsuvend
DI,ikra~inderzar

3102.21.42 itsontoneniitsonjotsomasuvendboavalsorP DI,ikra~inderzar

4102.2.7 uvendmevonre{erPboavalsorP DI,ikra~inderzar

4102.3.32 uvendmeksniretambovetiderirpanvejarK DI,ikra~inderzar

4102.6.42
UEanke~ujlkaz,itsonva`rduvendboavalsorP

ida~{olp
DI,ikra~inderzar

'�����������'����(����
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.t{.paZ derzaR ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1
,.r.4
.r.5

3102rebmeced REBMECEDLESEV akra~inderzar

.2
,.r.4
.r.5

3102rebmeced
INTELOVON-ON^I@OB

IKINZARP
akra~inderzar

.3
,.r.4
.r.5

4102lirpa
EGIJNKNIACIN@IJNK

)ZBKE^UJLKAZ(
akra~inderzar

II. VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

.t{.paZ derzaR ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1 .r.3od.r.1 3102.9.2 NADIKSLO[IVRP acijletijogzv,akra~inderzar

.2 .r.3od.r.1 3102rebmeced CKVAVATSDERP akra~inderzar

.3 .r.3od.r.1 4102.4.42
EGIJNKNIACIN@IJNK
)CKVZBKE^UJLKAZ(

akra~inderzar

.4 .r.3od.r.1 4102.5.32 OVONABRU akra~inderzar

���������(����

I. VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

ITSONVAJEDVIZAN DERZAR NAD SA^ ROTNEM

.1 robziksvepik{ortO .r.5od.r.1 RS oru.6ni.5 necjaMratneborTa{ataN

.2 ejne~uejndogz-ani~{elgnA .r.3od.r.1 OP oru.5 ibaG ka^ {

.3 onvitatlukaf-ani~{meN .r.5od.r.1 OT 54.41od00.41do ~i~nafet[arabraB

.4 akimtiR .r.5od.r.1 BPOurivkov ~i~nemelKaknelA

.5 ejvardzazTIF .r.3od.r.1 EP aru.1 re`jaloParteP

.6 ajnejlvi`ni~antokalo{okE .r.5od.r.1 otelolec celakT{atinemelPatileM

.7 acinlinarhakslo[ .r.5od.r.1 RS 55.7od03.7do celakT{atinemelPatileM

.8 ke`orkiksmarD .r.5od.r.1 E^ aru.6 a{inrtSajidvalK

.9 alo{aleseviciC .r.3od.r.1 esemtarkne ~ on celakT{atinemelPatileM

.01 ak~anzanlarbaksnevolS .r.5od.r.1 otelolec
,celakT{atinemelPatileM

,~i~nemelKaknelA
a{inrtSajidvalK

.11 ovt{inejrevop,ksitiksnidalM .r.5od.r.1 otelolec celakT{atinemelPatileM

.21 ovt{indohoP .r.5od.r.1 OS
bo,akuopnevzi

hatobos
a{inrtSajidvalK

.31 iclisagidalM .r.5od.r.1 akuopnevzi cevaledosijnanuz

.41 naJirdoMitkejorpokE .r.5od.r.1 BPOurivkov tavroHajilataN

.51 OKEomidoB .r.5od.r.1 BPOurivkov tavroHajilataN

.61
ziejnavomketanevarpirP

ekitametam
.r.5od.r.1 OT 55.7od03.7do

,celakT{atinemelPatileM
,~i~nemelKaknelA

a{inrtSajidvalK

.71
ovejraknaCanevarpirP

ejnavomket
.r.5od.r.2 OT 55.7od03.7do

,celakT{atinemelPatileM
a{inrtSajidvalK

�������������(�����(���������
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.t{.paZ derzaR ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1 .r.3,.r.2,.r.1 3102.9.03 NESEJ akra~inderzar

.2 .r.3,.r.2,.r.1 3102.11.5
OTSEM

ANAJLBUJL
akra~inderzar

.3 .r.3,.r.2,.r.1 4102.5.41 DALMOP akra~inderzar

I. VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

.t{.paZ derzaR ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1
,.r.4
.r.5

3102.11.5 ANAJLBUJLOTSEM akra~inderzar

.2
,.r.4
.r.5

4102lirpa ALITU^ akra~inderzar

.3
,.r.4
.r.5

4102jam EMERV akra~inderzar

II. VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

.t{.paZ derzaR ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1 .r.3,.r.2,.r.1 3102.21.4
ENTELOVON
ECINVALED

,akra~inderzar
acijletijogzv

.2 .r.3,.r.2,.r.1 4102.3.4 TSUP
,akra~inderzar

acijletijogzv

.3 .r.3,.r.2,.r.1 4102.3.72
NINA-ELO[NAD

ROVD
,akra~inderzar

acijletijogzv

��&��!���(����
I. VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE

.t{.paZ derzaR ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1 .r.5,.r.4 3102rebotko
,NOLAB-AKARZEJNABIG

OLADAP
akra~inderzar

.2 .r.5,.r.4 4102.3.4 TSUP akra~inderzar

.3 .r.5,.r.4 4102.3.72 ROVDNINA-ELO[NAD akra~inderzar

.4 .r.5,.r.4 4102jinuj IKLEDZIINSELNISEL akra~inderzar

II. VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
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.t{.paZ ebdevzisa^ anibesV celisoN

.1 3102.01.2
IKSJICATNEIRONISORK

DOHOP
acijletijogzv,ikra~inderzar

.2 3102.01.61 MOKORTOECILU acijletijogzv,ikra~inderzar

.3 4102raurbef/raunaj
ITSONVITKAEKSMIZ

UGENSANERGI
acijletijogzv,ikra~inderzar

.4 4102.3.82 OMSINTERPSNIIRTIHOKAK acijletijogzv,ikra~inderzar

.5 4102.6.5
,EJNALOR(REGILAVITSEF

,EJNAKLATOK
)EJNEJRASELOK

acijletijogzv,ikra~inderzar

!'������(����

I. in II. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE
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