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1. ZANIMIVOSTI, KI SI JIH KAŽE ZAPOMNITI

1.1 UTRINKI POMEMBNIH DOGODKOV

NAŠA ŠOLA SE JE VKLJUČILA V PROGRAM ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Ker je poslanstvo programa »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju«, ki šolam nudi podporo in učinkovita orodja
na področju prenašanja in utrjevanja etike in občih človeških vrednot med učence, soroden šolskim vzgojnim
prizadevanjem, izraženim skozi vizijo šole, smo zaposleni na šoli želeli postati aktivni člani slovenskega projekta, za
katerega je dal pobudo predsednik države, gospod Borut Pahor in MIZŠ. Program ne posega na področje kurikula in
učnih načrtov, temveč podpira vključene šole pri uresničevanju njihovega vzgojnega poslanstva.
Temeljni cilj programa je ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na
etiki, vrednotah in znanju ter ustvarjalnem delu, ki sta ključni evropski vrednoti.
Program je načrtovan tako, da sodelujoče šole v treh letih v celoti predelajo ključnih deset evropskih vrednot.
Evropskega ogrodja etike in vrednot so:

1. Življenje/narava/zdravje
2. Znanje in modrost
3. Delo in ustvarjalnost
4. Humanost
5. Skrb za sočloveka
6. Integriteta
7. Poštenost
8. Kultura
9. Tradicija
10. Univerzalizem

Projekt se bo izvajal do leta 2016 in zaključil z podelitvijo certifikata o opravljenem programu Etika in vrednote v
vzgoji in izobraževanju.

MEDGENERACIJSKI PROJEKT SIMBIOZA@2013

V sodelovanju z glavnim organizatorjem in nosilcem projekta Simbioza@e-pismena
Slovenija, nevladnim in povsem neodvisnim zavodom Ypsilon, smo v času od
ponedeljka, 21.10.2013, do petka, 25.10.2013 na naši šoli organizirali teden
medgeneracijskega povezovanja in e-izobraževanja starejših s ciljem dviga
računalniške pismenosti.
Izvajali smo delavnice e-opismenjevanja starejših, kjer so mladi učili starejše
uporabe računalnika in mobilne telefonije. Omenjena aktivnost je krasno izhodišče
prenosa znanj, medsebojnega sodelovanja in medgeneracijskega povezovanja ter
utrjevanja življenjsko pomembnih vrednot.

DOBRODELNA AKCIJA RK »DROBTINICA«

V soboto, 12. oktobra 2013 je potekala že 11. dobrodelna akcija Drobtinica, ki jo je pripravilo Območno združenje
Rdečega križa Šmarje pri Jelšah in krajevna organizacija RK v sodelovanju z društvi kmečkih žena za namen pomoči
šolarjem iz socialno šibkih družin.
Pred supermarketom Tuš in na tržnici v Rogaški Slatini so v zameno za prostovoljne prispevke ponujali kruh iz domače
peči, pecivo, potico, mlince, rezance, med, marmelado, kozjansko sadje, kostanj  in druge domače proizvode.

TEDEN OTROKA

Vsako leto se na prvi ponedeljek v mesecu oktobru prične Teden otroka, ki traja sedem dni.
Na temo KAKO JE BITI OTROK V DANAŠNJI DRUŽBI smo tako na centralni šoli kot na obeh podružničnih šolah
izvajali različne delavnice za učence I., II. VIO in OPB z namenom, da otroci povedo o čem razmišljajo, kaj doživljajo,
čutijo, občutijo krivice ali zadovoljstvo, veselje …, odrasli pa, da razmislijo, prisluhnejo, kaj več lahko storijo za otroke
danes, v današnji družbi …

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV

V četrtek, 19. decembra 2013, smo predpraznični čas obogatili s prvim božično-novoletnim koncertom pevskih zborov
naše šole s podružnicama. Koncert je potekal v Kristalni dvorani Grand hotela Rogaška.
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DAN PROMETNE VARNOSTI - ULICE OTROKOM

Na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina smo se v sodelovanju z Občino RS v sredo, 16. oktobra 2013, pridružili vseslovenski
akciji "Ulice otrokom". Ta dan smo obeležili evropski dan prometne varnosti. Za učence, starše in stare starše smo
organizirali medgeneracijski športni dan s preventivnimi akcijami na temo varnosti v prometu. Namen akcije Ulice
otrokom je z dolgoročnejšimi ukrepi preurediti kakšno od ulic v območje umirjenega prometa s hitrostjo vozil, omejeno
na 5 km/h, kjer imajo šibkejši udeleženci (otroci, pešci, starejši, invalidi, kolesarji) prednost. Tako se akcija Ulice otrokom
neposredno ujema z osnovnim sloganom Evropskega dneva prometne varnosti: Varnost v naših mestih!
S projektom želimo doseči da otroci in javnost spoznajo, da imajo šibkejši udeleženci (otroci, starejši, invalidi) prednost
v prometu. Z aktivnostmi, ki potekajo ta dan jih na to tudi opozarjamo. Želimo tudi osveščati o pomenu varnosti v
prometu, o pomenu gibanja, varovanja okolja, zdravega načina življenja, ločevanja odpadkov.

KULTURNI VRTILJAK

Šolsko prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku Kulturni vrtiljak smo
obeležili v ponedeljek, 10. 2. 2014, v Kulturnem centru Rogaška Slatina.

NACIONALNI PROJEKT RASTEM S KNJIGO

V četrtek, 13. 2. 2014, so sedmošolci v okviru projekta
izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu
sedmošolcu obiskali Knjižnico Rogaška Slatina. Projekt letos
poteka že osmič, njegov namen pa je spodbujanje bralne
kulture.
Vsi sedmošolci so prejeli knjigo Vinka Möderndorferja  Kot

OFS SPOMINČICE UVRŠČENA NA DRŽAVNO TEKMOVANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

Otroška folklorna skupina KD Spominčice se je ponovno uvrstila med devet najboljših skupin iz Slovenije in zamejstva.
Na državnem srečanju, ki je bilo v soboto, 31. 5. 2014, v Šentjerneju, so se uspešno predstavili z odrsko postavitvijo Pa
vse pesmice so preč.
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ZAKLJUČNA PRIREDITEV PROJEKTA EVROPSKA VAS

V petek, 9. 5. 2014, je na Krekovem trgu v Celju potekala zaključna prireditev projekta Evropska vas, na kateri se je
predstavljala tudi naša šola.
V letošnjem šolskem letu so učenci na centralni in obeh podružničnih osnovnih šolah raziskovali Grčijo.

VI. MEDNARODNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN NA GREGORJEVO

S projektom Na gregorjevo, ki smo ga zaokrožili v enodnevni otroški folklorni festival, smo začeli leta 2008 in z njim
domačine in obiskovalce opozorili na pomen poustvarjanja plesnega in drugega izročila. Letos je nastopilo 7 otroških
folklornih skupin iz Slovenije in Hrvaške. Prireditev smo izvedli 9. 3. 2014 na Evropski ploščadi, kjer se je vsaka
skupina predstavila tudi s stojnico.
Odnos do kulturne dediščine se še prav posebej razvija prek petja, plesa, igre ter spoznavanja šeg in navad, zato je prav,
da mladim tudi prek mednarodnih srečanj omogočimo stik s tovrstnimi vrednotami in vzgajamo odnos do izročila
svojega okolja in izročila drugih območij. Z dostojnim in odgovornim odnosom in vključevanjem prvin plesnega izročila
v učno-vzgojni proces bomo postopoma dosegli globljo pripadnost prostoru in spoštovanje tradicije skupnosti, v kateri
prebivamo, zagotovo pa tudi utrdili tudi narodno identiteto.

OFS VRELČKI

OFS VRELČKI uspešno zaključujemo to šolsko leto. Sodelovali smo na prireditvah v šoli in v kraju. Vemo, da smo se
odlično odrezali na mednarodnem srečanju OFS Na gregorjevo, na  regijskem srečanju v Dravogradu ter na 18. državni
reviji Pika Poka v Rogaški Slatini, kjer smo si priplesali srebrno priznanje.

ZLATO PRIZNANJE ZA PEVCE LJUDSKIH PESMI

Pevci otroške folklorne skupine Spominčice so bili izbrani med enajst najboljših otroških pevskih skupin iz Slovenije, ki
pojejo ljudske pesmi. Na prireditvi PA TA VIŽA NI PREČ, ki je potekala v Ljubljani, so si z ubranim večglasnim petjem
prislužili ZLATO PRIZNANJE.
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JEZIKOVNA DELAVNICA – NAGRADA BRITISH COUNCIL-A

Učenci 7., 8. in 9. razredov, ki se učijo angleščine kot prvega tujega jezika, so ob Evropskem dnevu jezikov sodelovali na
natečaju, ki ga je organiziral British Council Ljubljana in osvojili brezplačno jezikovno delavnico. Vodil jo je naravni
govorec angleščine Peter Hopwood.

V tednu prometne in požarne varnosti smo na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina v torek, 15. 10. 2013, v sodelovanju s člani
in članicami PGD Rogaška Slatina in PP Rogaška Slatina izvedli vajo evakuacije prisotnih oseb iz prostorov šole in
Športne dvorane s ciljem preverjanja odzivnosti in ukrepanja učencev, zaposlenih in morebitnih ostalih prisotnih v
primeru naravnih in drugih nesreč.
Namen akcije je bil poskrbeti za hitro, pravilno in varno evakuacijo iz gorečega objekta ter se vživeti v reševanje
ponesrečenca, zatečenega v požaru, in z njim sočustvovati. Odzivni čas evakuacije oseb na zbirno mesto je bil tri minute.
Ena oseba je ostala ujeta v ogroženem prostoru, od koder so jo rešili gasilci.
Po evakuaciji smo si ogledali praktični prikaz postopka pristopa k gašenju in reševanju ter oskrbi poškodovane osebe iz
šole. Sodelovalo je 13 članov in 3 bolničarke PGD Rogaška Slatina.

VAJA EVAKUACIJE IZ PROSTOROV ŠOLE IN ŠPORTNE DVORANE

V petek, 15. novembra, smo obeležili Tradicionalni slovenski zajtrk. Učenci so zajtrkovali črn kruh, maslo, med, mleko,
jabolko – vsa živila slovenskega porekla.
Obiskali so nas lokalni čebelarji, na centralni šoli nas je obiskal gospod Franc Andolšek, na POŠ Kostrivnica gospod
Silvo Posl in na POŠ Sv. Florijan gospod Stanko Šket, predstavili so različne medene izdelke in učencem ta dan podaril
med za zajtrk, domače mleko pa je podarila kmetija Prah iz Rjavice.
K uspešni izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka so prispevali še: kmetija Grobelšek iz Šmarja pri Jelšah, sadjarstvo
Škrinjarić iz Rogaške Slatine in Mlekarna Celeia.
Učenci so izkazali izjemno spoštljiv odnos do živil slovenskega porekla, s čimer izkazujejo veliko mero zrelosti in
spoštljivosti do hrane, kakor tudi do ljudi, ki se trudijo hrano pridelovati.
Prav je, da cenimo doma pridelano hrano in na ta način prispevamo k našemu zdravju.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 2013
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EKIPA KOŠARKARJEV STAREJŠIH DEČKOV UVRŠČENA NA IZJEMNO 2. MESTO V SLOVENIJI

Na državnem finalnem tekmovanju, ki je bilo 3. 4. 2014 v Športni dvorani Rogaška Slatina se je ekipa košarkarjev naše
šole uvrstila na izjemno 2. mesto v Sloveniji.
V finalni tekmi so naši košarkarji premagali ekipi iz OŠ Domžale in OŠ Vodmat, klonili pa pred izjemno ekipo iz OŠ
Grm.

USPEŠNA IZVEDBA 7. PONOVITVE MUZIKALA »MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON«

V četrtek, 21. 11. 2013, so učenci naše šole uprizorili že 7. ponovitev muzikala Moj dežnik je lahko balon.
Nad odlično izpeljano predstavo so bili navdušeni učenci, kakor tudi spremljevalci iz OŠ Cirkovci, OŠ Gustava Šiliha
Velenje in dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina ter ostali gostje, kar smo navzoči doživeli z bučnim aplavzom.

SVEČANO KOSILO 2013

Tako kot je v praksi smo tudi letos organizirali svečano kosilo, ki je bilo v četrtek, 19. 12. 2013 in tako preživeli kanček
prazničnega vzdušja združeni ob prazničnem kosilu.

TUJEJEZIČNA EKSKURZIJA - CELOVEC in VRBA

V petek, 20. 12. 2013, smo se z učenci tujega jezika nemščine in španščine odpravili na izlet po avstrijski Koroški, ob
Vrbsko jezero. Najprej smo se ustavili v Celovcu, kjer smo si ogledali Dvorano grbov. Tam smo poslušali razlago - seveda
v nemškem jeziku - o zgodovini mesta, grbih in knežjem kamnu. Očarala nas je iluzionistična freska na stropu te
dvorane, ob vodenem ogledu pa še sama zgodovina mesta, njegove znamenitosti in legende o nastanku jezera.
Naslednjo postajo, stolp Pyramidenkogel s svojo drčo smo si ogledali od blizu.
Po adrenalinski dogodivščini smo sklenili naš izlet z ogledom vasice Vrba. Občudovali smo plavajoč adventni venček,
okrašena drevesa in adventni sejem. Po sprehodu smo se v prijetnem vzdušju vrnili proti domu.

TURISTIČNI PODMLADEK NA 28. DRŽAVNEM FESTIVALU TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA PREJEL ZLATO
PRIZNANJE

Turistični podmladek VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, se je v četrtek, 27. 3. 2014, v Mercator centru v Celju udeležil 28.
državnega festivala Turizmu pomaga lastna glava.
Učenci so prepričljivo predstavili projektno nalogo z naslovom Na podeželje po veselje, v kateri predstavljajo dvodnevni
tabor obogaten z zanimivimi aktivnostmi, ki omogočajo celovito doživljanje narave.
Za nalogo in prepričljivo predstavitev na turistični tržnici so mladi raziskovalci prejeli ZLATO PRIZNANJE, ki jim je
odprlo pot na zaključno predstavitev zlatih nalog, ki je bila 22. 4. 2014 v Mariboru.
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ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE

V šolskem letu 2013/2014 je prebiralo knjige za bralno značko 347 učencev (63,78 %), za kar so ob koncu šolskega leta
prejeli priznanja. Vseh devet let šolanja je bralo za bralno značko le 7 učencev. Le-ti so poleg priznanj prejeli tudi
knjižno nagrado.
V sredo, 14. maja 2014,  smo imeli v Kulturnem centru v Rogaški  Slatini zaključek bralne značke za vse bralce II. OŠ
Rogaška Slatina in obeh podružničnih šol Sveti Florijan in Kostrivnica.
Bralci so bili nagrajeni z obiskom vsestranske ustvarjalke, zbiralke in zapisovalke ljudskih pesmi in zgodb, pravljičarke
ter izredne pripovedovalke Anje Štefan, ki nas je s svojim čudovitim glasom popeljala v svet pravljic.

GLEDALIŠKI KROŽEK

Gledališki krožek II. OŠ Rogaška Slatina, pod mentorstvom Zdenke Ižanc, se je tudi letos predstavil v Kulturnem centru
Rogaška Slatina. 15.  aprila 2014 so uprizorili    igrico ZMEDA PA TAKA. Besedilo je delno povzeto po knjigi Lov na
sanje Franja Frančiča, svoj del so pa prispevali tudi  nastopajoči učenci.
Za scensko podobo je poskrbela ga. Anja Kidrič, za masko pa ga. Marta Weilguni.
Igrica nas s znanimi pravljičnimi junaki popelje v svet, ki ni niti pravljičen niti resničen.  Sprva so junaki zmedeni,
vendar je konec srečen, kot se za pravljice spodobi.

PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG, USTVARJENIH V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 V OBČINI ROGAŠKA
SLATINA

V sredo, 11. 6. 2014, je bila v Knjižnici Rogaška Slatina predstavitev raziskovalnih nalog, ustvarjenih v šolskem letu
2013/2014 v občini Rogaška Slatina.

Na predstavitvi se je naša šola predstavljala s tremi nalogami s področja raziskovalnega dela pri naravoslovju, geografiji
in slovenščini z naslednjimi temami: Določanje stopnje onesnaženosti Ratanskega potoka, Raziskovanje jame Belojače in
predstavitev tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik.
Učenci so suvereno predstavili izsledke raziskav, s čimer so dokazali, da so bili pri delu notranje motivirani in so v
raziskovanje vložili veliko lastnega truda.

PODALJŠANO BIVANJE KOSTRIVNICA

Oddelek podaljšanega bivanja 1. - 3. razred Kostrivnica je v šolskem letu 2013/14 obiskovalo 20 otrok - 9 deklic in 11
dečkov. V podaljšanem bivanju so se prepletale različne dejavnosti, aktivni pa smo bili na mnogih področjih tako, da je
vsak učenec lahko našel kaj zase. Sodelovali smo tudi pri različnih projektih in natečajih. Veliko smo ustvarjali, se
zabavali, igrali, se sproščali pa tudi učili :)
Utrinki podaljšanega bivanja:

Branje v kotičku
Skupaj z učenci smo zelo veliko brali v kotičku ali kar  zunaj na prostem pod drevesi. Najraje smo brali ljudske
pravljice, prav tako pa smo večkrat iskali uganke in jih skušali razvozlati. Po branju smo velikokrat tudi likovno ali
literarno poustvarjali.
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Eko bralna značka
Učenci od 1. - 3. K razreda so tudi sodelovali pri EKO bralni znački. Namen te bralne
značke je razvijati spoštljiv odnos do narave in tudi knjige, po katerih so učenci posegali
so bile usmerjene v varstvo okolja, živali ter odnosi med ljudmi.

Izdelovanje mask
Pust je izjemno priljubljen med učenci in tudi v podaljšanem bivanju smo februarja zaposleni s pustnim ustvarjanjem.
Skupaj z učenci smo izdelali odlitke beneških maski in jih po svojih željah tudi pobarvali in okrasili. Prav tako pa smo
sodelovali pri izdelavi skupinske pustne maske.

Evropska vas
V podaljšanem bivanju smo sodelovali tudi pri ustvarjanju za Evropsko vas, katera je bila letos Grčija. Risali smo
različne motive oz. vzorce Z učenci smo skupaj iskali teme in vzorce in z njimi smo okrasili izrezane vaze, meče, pa
tudi sablje.
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Radi se igramo
Učenci so najbolj veseli, ko nastopijo sprostitvene urice, ko se lahko prosto igrajo med seboj. Najraje se igrajo različne
družabne igre ali pa gradijo in sestavljajo iz različnih kock.

Tudi šivamo torbice
V mesecu juniju smo pripravili dve različni delavnici pri kateri so si učenci lahko sešili svojo torbico, peresnico,
denarnico ali kaj čisto po svoje, lahko pa so si tudi poslikali majico ali kakšno drugo
oblačilo, ki so ga prinesli. Ostanke blaga za šivanje smo zbirali dva tedna, iz hiše usnja
Herman pa smo dobili velikooo vrečo ostankov usnja, katerega pa je sicer malo težje
šivati, kar smo ugotovili med delom :)

Eko razstava v trgovini Tuš
Vsako leto sodelujemo tudi pri EKO razstavi ob dnevu Zemlje. Letos smo izdelovali hranilnike, saj smo želeli pomen
varčevanja prenesti na vsa področja, ne samo varčevanje z energijo, vodo.... Pogovarjali smo se tudi o tem, da je včasih
dobro varčevati tudi z besedami in dejanji ter biti pozoren na svoje obnašanje v vseh situacijah. Krepitev lastne
discipline je izjemno pomembna in koristna sposobnost.

Samostojno učenje
V času samostojnega učenja so učenci opravljali domače naloge, utrjevali učno snov, iskali različne informacije in
podatke, brali, nadgrajevali znanje.... Sicer je bilo samostojno učenje najmanj priljubljena dejavnost v podaljšanem
bivanju, a smo z dodatno motivacijo in popestritvijo uspeli narediti tudi to :)
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Druženje obeh skupin podaljšanega bivanja
Krepitev vezi med sovrstniki je izjemno pomembna, zato smo se tudi veliko družili s starejšo skupino podaljšanega
bivanja. Učenci so med seboj zelo povezani in zelo radi se družijo in se skupaj igrajo, ustvarjajo, plešejo, pojejo....

EVROPSKO LETO DRZAVLJANOV

Leto 2013 je bilo novembra 2012 uradno razglašeno za Evropsko leto državljanov. Državljani EU se svojih pravic
pogosto ne zavedamo, zato je cilj evropskega leta izobraževanje splošne javnosti, zlasti mladih, kako jim pravice lahko
koristijo.
Evropsko leto državljanov obenem sovpada z 20. obletnico državljanstva EU, ki je bilo uvedeno leta 1993, poteka pa
pod sloganom Za Evropo gre. Za vas gre.
Na podlagi državljanstva EU - ki ne nadomešča nacionalnega državljanstva, ampak ga dopolnjuje - imajo vsi državljani
27 držav članic EU poleg pravic na podlagi državljanstva matične države tudi dodatne pravice kot državljani EU. Te
vključujejo pravico voliti in biti voljen na lokalnih in evropskih volitvah v državi članici EU, v kateri prebivajo.
Svoboda gibanja je najbolj cenjena pravica državljanstva EU. Evropejci namreč vsako leto opravijo več kot milijardo
potovanj znotraj EU in čedalje več jih izkorišča pravico do prebivanja v drugi državi članici.
Cilji evropskega leta državljanov 2013:
- izboljšati ozaveščenost državljanov o njihovih pravicah do prostega gibanja in prebivanja v Evropski uniji,
- povečati ozaveščenost državljanov o tem, kako lahko izkoristijo pravice in politike EU,
- spodbuditi njihovo aktivno vključenost v oblikovanje politik EU,
- spodbuditi razpravo o učinkih in potencialu pravice do prostega pretoka, zlasti kar zadeva povečanje kohezijske
politike in boljše razumevanje med ljudmi.
Tudi letošnji natečaj Evropa v šoli je namenjen spoznavanju pravic povezanih z evropskim državljanstvom, saj poteka
pod naslovom Kot evropski državljan pravice in priložnosti imam - kako dobro jih poznam?
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 3. AKTIVNOSTI, IZVEDENE NA CENTRALNI ŠOLI 

 

 3.1 JEZIKOVNE AKTIVNOSTI 

 

 3.1.1 ANGLEŠKI JEZIK 

 

 3.1.1.1 ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠČINE 1. RAZRED 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor:   Gabi Čakš 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Karla Koražija, Gabi Čakš  

Razred/i: 1.k, 1.f., 1.a, 1.b 

Število vključenih učencev: 65 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

35 35 100 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Zgodnje usvajanje angleščine 

pozitivno vpliva na otrokov 

govorni, spoznavni in 

osebnostni razvoj. 

Strah staršev, da bi bili učenci 

preobremenjeni. 

Strah otrok pred novim 

jezikom, novim načinom dela. 

Seznanitev staršev z načini 

dela pri ID angleščina že ob 

vpisu in tudi na prvem 

roditeljske sestanku. 

Predstavitev dela, 

predstavitev dobrih praks in 

pridobljenih pozitvnih 

izkušnjah s preteklosti in 

predstaviti pozitivne odzive 

otrok 8slike, posnetke igric, 

predstavitev izdelkov) ter 

znanje otrok v 4. razredu 

(prednosti poznavanja jezika). 

Privabiti čimveč učencev. 

Razvijanje otrokove 

jezikovne samozavesti in 

kompetence.       

Vsi učenci niso enako uspešni 

pri razvijanju jezikovnih 

kompetenc. 

Manjša skupina, kjer se lahko 

vsak učenec ustrezno 

predstavi in  brusi svoje 

talente. 

Številčnejše skupine učćncev, 

razdeliti v manjše skupine, saj 

je izvedba dejavnosti nato 

lažja. Izvajanje igric, plesov in 

ostalih aktivnosti je z vidika 

otrok boljši , varnejši in 

predvsem bolj kakvostno 

izpeljan. 

Vzpodbujanje ljubezni in 

veselje do učenja tujega 

jezika. 

Spoznavanje angleških iger, 

pesmi, plesov, izštevank, 

kulture, značilnosti.   

            Izvajati čimbolj raznolike 

dejavnosti, ki učence na 

zanimiv in učinkovit način 

naučijo obravnavane vsebine. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Prijava učencev, povabilo k ID 

Spoznavanje z učenci. 

Pozdravljanje. Predstavitev. 

Seznanitev z junaki v učbeniku. 

      

Oktober Poslušanje in razumevanje 

zgodbe. 

Poslušanje in petje pesmic. 

Rime. 

Kje je kdo (skrivalnice)? 

Noč čarovnic. 

      



 

 

November Števila do pet. 

Življenje gosenice (dopolnjevanje 

slik). 

Izdelava mini knjižice. 

Razumevanje navodil. 

      

December Ponovitev 1. enote. 

Božič. Izdelki-smrečice, snežak. 

      

Januar gramo se šolo, ponovitev snovi.       

Februar Igrače.  

Poslušanje in razumevanje 

zgodbe. 

      

Marec Mavrica in barvna paleta       

April Hrana       

Maj Moj risani junak, igre       

Junij Priprava na nastop       

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Uspešna realizacija obravnavanih vsebin in uspešno izveden nastop za starše.. 

 

 3.1.1.2 ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠČINE 2. RAZRED 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor:   Gabi Čakš 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Karla Koražija, Gabi Čakš  

Razred/i: 2.k, 2.f., 2.a, 2.b 

Število vključenih učencev: 58 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

35 35 100 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Zgodnje usvajanje angleščine 

pozitivno vpliva na otrokov 

govorni, spoznavni in 

osebnostni razvoj. 

. Seznanitev staršev z načini 

dela pri ID angleščina že ob 

vpisu in tudi na prvem 

roditeljskem sestanku. 

Predstavitev dela, 

predstavitev dobrih praks in 

pridobljenih pozitvnih 

izkušnjah s preteklosti in 

predstaviti pozitivne odzive 

otrok  s slikami, posnetki 

igric, predstavitev izdelkov) 

ter znanje otrok v 4. razredu 

(prednosti poznavanja jezika). 

Privabiti čimveč učencev. 

Razvijanje otrokove 

jezikovne samozavesti in 

kompetence.       

                  

Vzpodbujanje ljubezni in 

veselje do učenja tujega 

jezika. 

Spoznavanjein aktivno 

sodelovanje pri angleških 

iger, pesmicah, plesov, 

izštevank, kulture, 

značilnosti. 

Priprava igrice in nastop za 

starše v angleščini.   

            Izvajati čimbolj raznolike 

dejavnosti, ki učence na 

zanimiv in učinkovit način 

naučijo obravnavane vsebine. 

 

 

 



 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Prijava učencev, povabilo k ID 

Spoznavanje z učenci. 

Pozdravljanje. Predstavitev dela. 

      

Oktober Poslušanje in razumevanje 

zgodbe. 

Poslušanje in petje pesmic. 

Rime. 

Kje je kdo (skrivalnice)? 

Noč čarovnic. 

      

November Deli telesa        

December  

Ponovitev, božično-novoletna 

voščilnica. 

Božič.  

      

Januar Spoznajmo džunglo in živali v 

njej. 

      

Februar Izdelava albuma divjih živali in 

izdelava plakata z različnimi 

vrstami živali. 

      

Marec Spoznavanje zgodb z živalmi.       

April Spoznam se z lutko in utrjujem 

besediče (igra vlog, razumevanje 

navodil, spoznam igre in pesmi) 

      

Maj Moj risani junak, spletne igre za 

preverjanje znanja (kolo sreče, 

potapljanje ladjic). 

      

Junij Priprava na nastop (pesem in ples, 

izštevanke in igre za utrjevanje 

besedišča). 

      

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Uspešna realizacija obravnavanih vsebin in uspešno izveden nastop za starš, uspešno izvedena igra za starše. 

 

 3.1.1.3 ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠČINE 3. RAZRED 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor:   Gabi Čakš 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Karla Koražija, Gabi Čakš  

Razred/i: 3.k, 3.f., 3.a, 3.b 

Število vključenih učencev: 65 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

35 35 100 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Zgodnje usvajanje angleščine 

pozitivno vpliva na otrokov 

govorni, spoznavni in 

osebnostni razvoj. 

. Seznanitev staršev z načini 

dela pri ID angleščina že ob 

vpisu in tudi na prvem 

roditeljskem sestanku. 

Predstavitev dela, 

predstavitev dobrih praks in 

pridobljenih pozitvnih 

izkušnjah s preteklosti in 

predstaviti pozitivne odzive 

otrok  s slikami, posnetki 

igric, predstavitev izdelkov) 

Privabiti čimveč učencev. 



 

 

ter znanje otrok v 4. razredu 

(prednosti poznavanja jezika). 

Razvijanje otrokove 

jezikovne samozavesti in 

kompetence.       

                  

Vzpodbujanje ljubezni in 

veselje do učenja tujega 

jezika. 

Spoznavanjein aktivno 

sodelovanje pri angleških 

iger, pesmicah, plesov, 

izštevank, kulture, 

značilnosti. 

Priprava igrice in nastop za 

starše v angleščini.   

            Izvajati čimbolj raznolike 

dejavnosti, ki učence na 

zanimiv in učinkovit način 

naučijo obravnavane vsebine. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Prijava učencev, povabilo k ID 

Spoznavanje z učenci. 

Pozdravljanje. Predstavitev dela. 

      

Oktober Poslušanje in razumevanje 

zgodbe. 

Poslušanje in petje pesmic. 

Rime. 

Kje je kdo (skrivalnice)? 

Noč čarovnic. 

      

November Hrana in pijača. Zgodba, pesem in 

priprava na igrico. The witch 

school. 

      

December Iuzvedba igre pred starši in 

nekaterimi učitelji. 

Ponovitev, božično-novoletna 

voščilnica. 

Božič.  

      

Januar Zgodba: The three bears. 

Ustvarjanje konca zgodbe. Otroci 

razmišljajo o modrostij, ki jih 

lahko otroci posredujejo 

medvedkom. 

      

Februar Preverjanje zgodbe s spletno igro 

The three bears, izdelava plakata, 

slikovne kartice za psamostojno 

pripoved zgodbe. 

      

Marec Spoznavanje zgodb.       

April Zgodbice in pravljice. Zlatolaska.       

Maj Moj risani junak, spletne igre za 

preverjanje znanja (kolo sreče, 

potapljanje ladjic). 

      

Junij Priprava na nastop (pesem in ples, 

izštevanke in igre za utrjevanje 

besedišča). 

      

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Uspešna realizacija obravnavanih vsebin in uspešno izveden nastop za starš, uspešno izvedena igra za starše. 

 

 3.1.1.4 CAMBRIDGE STARTERS 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Jožica Nuč, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Mateja Vidovič, prof. Jožica Nuč 

Razred/i: 5.a, 5.b 

Število vključenih učencev: 13 

 



 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

15 13 87 91,2 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

British Council Ljubljana, II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Razvijali smo vse štiri 

jezikovne spretnosti. 

Izkazalo se je, da so bili  

učenci, ki so se prijavili na 

priprave za izpit Cambridge 

Starters, precej obremenjeni 

na različnih področjih, zato 

smo se le stežka dogovorili za 

skupna srečanja. Najprej smo 

se srečevali ob sredah od 7.30 

do 8.00. Od 26.3.2014 naprej 

pa od 7.10 do 7.55 ure 

(pridobila sem izjave staršev). 

Omenjenega tveganja smo se  

izognili s pametno 

organizacijo dela v šoli in 

doma.  

Zaradi zasičenosti z ostalimi 

šolskimi obveznostmi je bilo 

potrebno izvajati pouk z 

aktivnimi in drugačnimi 

učnimi metodami kot pri 

rednih urah. 

Seznanjali in navajali so se na 

izpitno izkušnjo testiranja 

znanja angleščine.      

Nekateri učenci so se bali 

izpitne izkušnje. 

V okviru priprav v šoli smo 

opravili več simulacij izpita. 

Sestanek s starši pred izvedbo 

priprav in podpora staršev za 

dodatno delo opravljeno 

doma.  

Razvijali so samostojno, 

tekočo in samozavestno 

komunikacijo v 

angleščini.      

Nekateri učenci so bili še 

nesamozavestni pri 

sporazumevanju v angleščini 

(tako pisnem kot ustnem). 

Pripravila sem jim  vaje, ki  

odpravljajo tremo pred 

sporazumevanjem v 

angleščini. 

Nenehna vzpodbuda in veliko 

simulacij izpita je bilo 

potrebnih, da so učenci 

čimbolj tekoče in 

samozavestno komunicirali v 

angleščini. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Oblačila Realizirano. 

Oktober Vsakdanje življenje Realizirano. 

November Prosti časi in mediji Realizirano. 

December Hrana in pijača Realizirano. 

Januar Dom Realizirano. 

Februar Ljudje Rrealizirano. 

Marec Osebna čustva Realizirano. 

April Zdravje Realizirano. 

Maj Izpit Realizirano 15. 5. 2014. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

15. 5. 2014 so učenci opravili Cambridge Starters izpit in dosegli naslednje rezultate: 

Žan Fistrić in Aneja Pašalić sta izpit opravila z odliko (100%). Laura Božič, Gaja Goručan, Klara Junkar Klančnik so izpit opravile 

93%, Elizabeta Bombač Drofenik,Klara Hrup, Staš Sivka so izpit opravili 87%, Zoja Krklec in  Nuša Majcenovič sta  izpit opravili 

73%, Kaja Šket in Lučka Šrimpf sta izpit opravili 67%, Nik Puhek je izpit opravil 60%.  

 

 3.1.1.5 CAMBRIDGE MOVERS 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Mateja VIDOVIČ, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Mateja Vidovič prof., Jožica Nuč prof., Andreja Mašera prof., Gabi Čakš  prof. 

Razred/i: 6.a, 6.b 

Število vključenih učencev: 11 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

15 14 93, 33 60 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

British Council Ljubljana, II. OŠ Rogaška Slatina 

 

 



 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Razvijali smo vse štiri 

jezikovnih spretnosti.      

Učenci, ki so se prijavili na 

priprave za izpit Cambridge, 

so bili ponavadi precej 

obremenjeni na različnih 

področjih, zato je obstajalo 

tveganje, da jim je za dodatno 

delo doma primanjkovalo 

časa in energije.      

Omenjenega tveganja smo se 

poskušali izogniti s pametno 

organizacijo dela v šoli in 

doma.  

Zaradi zasičenosti z ostalimi 

šolskimi obveznostmi je bilo 

potrebno izvajati pouk z 

aktivnimi in drugačnimi 

učnimi metodami kot v 

rednem številčnem razredu. 

Seznanjali in navajali smo se 

na izpitno izkušnjo testiranja 

znanja angleščine      

Nekateri učenci so se bali 

izpitne izkušnje. 

V okviru priprav v šoli smo 

opravili več simulacij izpita. 

S pomočjo interneta smo si 

ogledali simulacijo izpita in 

ga tudi izvedli. Nekateri 

učenci so izpit opravljali že v 

5. razredu (Starters), zato 

treme niso imeli.  

Razvijaliin vzpodbujali smo 

samostojno, tekočo in 

samozavestno komunikacije v 

angleščini      

Nekateri učenci so bili še 

nesamozavestni pri 

sporazumevanju v angleščini 

(tako pisnem kot ustnem). 

Pripravjali smo vaje, ki so 

odpravljale tremo pred 

sporazumevanjem v 

angleščini. 

Nenehna vzpodbuda in veliko 

simulacij izpita je bilo 

potrebnih, da so učenci 

čimbolj tekoče in 

samozavestno komunicirali v 

angleščini. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Živali. Telo in obraz. Veliko besedišča je bilo že znanega, zato sem uporabljala razširjeno 

besedišče, z vajami pisnega značaja, oziroma ustnega opisa živali ali 

človeka in opisa slike s slovničnimi prvinami. 

Oktober Vreme. Transport. Igra vlog. Vremenar. Učenci so pripravili power point z vremensko sliko in 

jo predstavili. What is/was the weather like? Ob uvajanju besedišča o 

prevoznih sredstvih sem uvajala tudi pridevnike in prislove Postopno 

uvajanje slovničnega časa Past Simple. 

November Oblačila in barve Primerjali smo obalčila in barve med seboj, stopnjevali pridevnike, 

opisovali slike (pisne , slušne in govorrne sposobnosti), uvajanje množine 

pri opisu slike.    

December Družina in prijatelji . Hrana in 

pijača 

Uvajanje modalnih glagolov, kaj moramo in kaj ne smemo jesti, da 

ostanemo zdravi. Pridevniki . Uporaba Past simple pri opisu slike. 

Januar Zdravje. Dom. Števila do 100. Opis slike. Delo v skupinah, risanje po navodilu. Slovnične prvine WH-

vprašanja, predlogi pri opisu hiše. 

Februar Kraji in podajanje smeri. Šola Tvorjenje vprašanj, uporaba predlogov, uvajanje novega besedišča, 

izdelava mesta, dajanje navodil. 

Marec Šport in prosti čas. Točen 

čas.Igrače. 

Uvajanje novega besedišča, oziralni zaimki z relative clauses. Past simple 

(pravilni in nepravilni glagoli).  

April Delo.Svet okrog nas. Korelacija z zemljepisom. Učenci so pripravili kratko predstavitev svojega 

kraja. Uporabljali so sedanji in pretekli slovnični čas, predloge, pridevnike, 

prislove… 

Maj Izpit Izpit je potekal tudi v času rednega pouka. Učiteljice mentorice smo vložile 

veliko napora za zagotavljanje miru in tišine. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so bili z dodatno aktivnostjo občasno zelo obremenjeni, zato so pričakovali popolnoma druge metode poučevanja kot pri 

rednem pouku. Trudila sem se, da sem izbirala učne metode, pri katerih so bili učenci v ospredju in zato aktivni. Nekateri so težko 

dojemali, da se bodo morali za izpit MOVERS dejansko pripraviti, saj so se učili nov slovnični čas Past Simple (pravilne in 

nepravilne glagole). Težko so ozavestili, da pripovedujejo v pretekliku. Ker je delo potekalo čisto drugače (majhno število učencev, 

aktivne učne metode…) , zahtevnejše in kompleksnejše učne snovi s s lovničnimi prvinami so učenci radi obiskovali priprave na 

izpit. Potrebno je tudi izvesti simulacijske ure za izpit, z vsemi jezikovnimi prvinami. 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Dosežki na izpitu se merijo v grbih, s pomočjo katerih vrednotijo znanje. Učenci II. OŠ Rogaška Slatina so dosegli naslednje 

rezultate:  Nick Čevizović 100%, Manca Druškovič 73%,  Lovro Kutija 93%, , Borut Fajs 80%, Tjaša Boršić 93%, Ana Došler 87%, 

Špela Dragovan 100%, Ana Fendre 93%, Luka Plavčak 93%, Mateo Murn 87% in Neja Reich 93%. 

  

 

 



 

 

 3.1.1.6 CAMBRIDGE KET 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Andreja Mašera, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Andreja Mašera, prof. Jožica Nuč, prof. 

Razred/i: 7.a, 7.b 

Število vključenih učencev: 10 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

15 15 100 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

British Council Ljubljana, II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

razvijanje vseh štirih 

jezikovnih spretnosti      

Učenci, ki se prijavijo na 

priprave za izpit Cambridge, 

so ponavadi precej 

obremenjeni na različnih 

področjih, zato obstaja 

tveganej, da jim bo za dodatno 

delo doma primanjkovalo 

časa in energije.      

Omenjenega tveganja se 

bomo poskušali izogniti s 

premišljeno organizacijo dela 

v šoli in doma.  

Učinkovito smo razvijali vse 

štiri jezikovne spretnosti. 

seznanjanje in navajanje na 

izpitno izkušnjo testiranja 

znanja angleščine      

Nekateri učenci se morda 

bojijo izpitne izkušnje. 

V okviru priprav v šoli bomo 

opravili več simulacij izpita. 

Uspešno smo opravili 

simulacije izpita ter se 

seznanili s tipi izpitnih nalog. 

razvijanje samostojne, tekoče 

in samozavestne 

komunikacije v 

angleščini      

Nekateri učenci so morda še 

nesamozavestni pri 

sporazumevanju v angleščini 

(tako pisnem kot ustnem). 

Priprava vaj, ki bodo 

odpravljale tremo pred 

sporazumevanjem v 

angleščini. 

Nedvomno so si učenci ob 

pripravah na izpit razvijali 

jezikovno samozavest ter 

postajali odločnejši in bolj 

suvereni v tujejezični 

komunikaciji. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Šola in učenje Načrtovne teme, besedišče in slovnične strukture smo obravnavali z 

razvijanjem vseh štirih jezikovnih spretnosti (poslušanje, govorjenje, 

branje in pisanje).  

Oktober Socialne interakcije       

November Zgradbe in prostori       

December Nakupovanje       

Januar Šport       

Februar Svet narave       

Marec Prevozna sredstva       

April Počitnice in potovanja       

Maj Vreme       

Junij Izpit       

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci in učenke so redno obiskovali ID Cambridge KET (II. polletje, ob ponedeljkih 6. uro). Realizirali smo 15 načrtovanih  ur. 

15. 5. 2014 so opravljali KET izpit na naši šoli. Vsi so izpitno izkušnjo opisali kot pozitivno 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

6 učencev in učenk je izpit opravilo z odliko (Živa Fistrić, Žana Drimel, Val Miha Turnšek, Zala Jager, Nika Drašković, Jaša Virant), 

3 učenci so izpit opravili prav dobro (Marica Podlesnik, Mateja Štor, Miho Bjelovučić), 1 učenec je izpit opravil z dobrim uspehom 

(81% Niko Kučiš). 

 

 3.1.1.7 CAMBRIDGE PET 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor:   Gabi Čakš 

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 



 

 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Aktiv  TJA  

Razred/i: 9 

Število vključenih učencev: 16 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

15 14 97 100 

 

Udeležba na tekmovanju: mednarodno  

Organizacija tekmovanja: mednarodno  

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Poglabljanje in utrjevanje 

znanja angleščine, 

pridobljenega pri rednih urah. 

Učenci bodo za izpit morali 

dodatno delo opraviti doma. 

Pripraviti učence k  učenju 

vsebin z navajanjem na 

domače delo , predstavitev 

dela. 

Privabiti čimveč učencev, ki 

dosegajo odlično znanje, ali 

pa so blizu temnu znanju in ga 

lahko uspejo nadgraditi. 

Razvijanje vseh štirih 

jezikovnih spretnosti (slušno, 

bralno, govorno in pisno).  

Narediti analizo prejšnjih let 

in utrjevati najšibkejšo 

spretnost (bralno 

razumevanje) 

Dodatne vaje, ki jih učenci 

rešijo doma, in jih učiteljica 

tedensko pregleda ter da 

napotke za odpravpo napak. 

      

Seznanjanje učencev z izpitno 

izkušnjo v tujem jeziku z 

avtentičnimi izpraševalci in s 

tem dvig njihove jezikovne 

samozavestia. Razvijanje 

samostojnega raziskovanja in 

kritičnega mišljenja o 

raznolikih temah. . 

Učenci ne bodo raziskovali 

tem, ki jih učiteljica določi 

(doma) 

Dosledno spremljanje dela 

učencev, ki ga opravljajo 

doma ter delo pri urah. Redna 

komunikacija  s starši. 

Sestanek s starši (pred 

izvedbo priprav), podpora s 

strani staršev za dodatno 

opravljeno delo doma. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Prijava učencev, povabilo k izpitu       

December eznanitev učencev s pričetkom 

dela, urnik dela. 

      

Januar Organizacijske zadeve, 

predstavitev izpita, načini dela pri 

ID. 

      

Februar Razvijanje govorne spretnosti 

(struktura govora, argumetacija, 

opis slike, dogodka, dejavnosti, 

utemeljevanje mnenja, pojasniti 

zakaj se udeležiti nekega 

dogodka).Učenci mesečno za 

domačo nalogo pišejo pisne 

sestavke. 

      

Marec Razvijanje bralne spretnosti in 

bralnega razumevanja (daljša 

besedila, avtentična besedila, 

razvijanje bralnih spretnosti in 

strategij, iskanje informacij 

različnega značaja: glavna misel 

in ideja, podrobnosti, sklepanje iz 

izhodiščnega besedila, vračanje v 

besedilo, ločiti med 

bistvenim/nebistvenim. 

      

April Razvijanje spretnosti poslušanja, 

poslušanje izvornih in naravnih 

govorcev. Pri poslušanju mora 

učenec znati izluščiti informacijo 

iz daljšega poslušanja in znati 

presoditi ali se informacija 

navezuje na kateri drug odgovor, 

      



 

 

znati povezovati informacije 

glede na celotno sobesedilo.  

Prepoznavanje besedišča( 

sopomenke, nadpomenke, 

protipoemnke, sorodne besede iz 

tematskih sklopov, tvorjenke). 

Urjenje  pisnega sestavka.Učenci 

morajo znati zapisati krajše 

besedilo (razglednico, vabilo, 

pismo z 50 besedami) in daljše 

besedilo glede na iztočnice, ali 

nadaljevati besedilo glede na 

zapisani odstavek. Pri tem morajo 

znati utemeljiti in nadgraditi, 

podkrepiti zapisano idejo z 

primeri, utemeljitvami. 

Maj Razvijanje govorne spretnosti, 

oblikovanje govora s pomočjo 

slikovnih podpor, argumentacija, 

razvijanje kritičnega mišljenja. 

Intenzivna priprava nacelotni izpit 

izpit. 

      

Junij Evalvacija opravljenega dela, 

razglasitev rezultatov. 

      

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Uspešna realizacija obravnavanih vsebin in uspešno opravljen izpit. Pričakujem odlične rezultate. 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

9 učencev je izpit opravilo z odliko, nad 90%.Uspešno realizirane ure, doseženi cilji. 9 učencev je izpit opravilo z odliko, kar kaže, 

da dosegajo odlično znanje  v vseh štirih jezikovnih spretnosti nad 91%. 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

Mednarodni izpit Cambridge. Z odliko opravili naslednji učenci: Lana Dragovan, Aljaž Kolar, Jan Kopinič ,Vid But, Jure Čuvalo, 

Primož But, Alen Dolšak, Nejc Fajs, Gašper Lončar  

 

 3.1.2 NEMŠKI JEZIK 

 

 3.1.2.1 NADSTANDARDNI PROGRAM ZGODNJEGA UČENJA NEMŠČINE OD 1. DO 5. RAZREDA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Barbara Štefančič, prof.,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Razred/i: 1., - 5. 

Število vključenih učencev: 75 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

5x35 5x35 100% 100% 

 

Udeležba na tekmovanju: šolsko 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spontano usvajati prvine 

nemškega jezika. 

tveganj ni / Cilj je bil realiziran. 

Pridobivati  občutek in posluh 

za jezik. 

tveganj ni / Cilj je bil realiziran.Cilj je bil 

realiziran. 

Postopoma razvijati vse 

jezikovne spretnosti. 

tveganj ni /       

 

 

 

 



 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Barbara Štefančič, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s programom dela. 

Oktober Barbara Štefančič, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s programom dela.      

November Barbara Štefančič, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s programom dela.      

December Barbara Štefančič, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s programom dela.     

Januar Barbara Štefančič, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s programom dela.      

Februar Barbara Štefančič, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s programom dela.      

Marec Barbara Štefančič, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s programom dela.      

April Barbara Štefančič, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s programom dela.      

Maj Barbara Štefančič, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s programom dela.      

Junij Barbara Štefančič, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s programom dela.      

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Pouk nemščine je potekal 1x tedensko, oblikovanih je bilo pet skupin (3 na centralni šoli in 2 na obeh podružničnih šolah). Ure so 

se izvajale v času od 13.30 do 14.30. V skupini 4. in 5. razreda smo se pripravljali na nemško bralno značko, ki so jo v mesecu 

marcu vsi učenci uspešno opravili.  

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

ZLATO PRIZNANJE: 2 učenca 

SREBRNO PRIZNANJE: 8 učencev 

PRIZNANJE ZA SODELOVANJE: 1 učenka 

 

 3.1.2.2 70-URNI NADSTANDARDNI PROGRAM NEMŠČINA V 6. RAZREDU 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Barbara Štefančič, prof.,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 

Razred/i: 6. a, 6. b 

Število vključenih učencev: 56 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

70 70 (6. b), 66 (6. a) 100%, 96 % 100% 

 

Udeležba na tekmovanju: šolsko 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Učence seznaniti z bistvenimi 

značilnostmi nemškega 

jezika. 

tveganj ni / Cilj je bil realiziran. 

Pridobivati posluh in občutek 

za jezik. 

tveganj ni / Cilj je bil realiziran. 

Enakomerno razvijati vse 

jezikovne spretnosti. 

tveganj ni / Cilj je bil realiziran. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Barbara Štefančič, prof. Program je bil realiziran v skladu z učnim načrtom 

Oktober Barbara Štefančič, prof. Program je bil realiziran v skladu z učnim načrtom     

November Barbara Štefančič, prof. Program je bil realiziran v skladu z učnim načrtom     

December Barbara Štefančič, prof. Program je bil realiziran v skladu z učnim načrtom    

Januar Barbara Štefančič, prof. Program je bil realiziran v skladu z učnim načrtom      

Februar Barbara Štefančič, prof. Program je bil realiziran v skladu z učnim načrtom      

Marec Barbara Štefančič, prof. Program je bil realiziran v skladu z učnim načrtom      

April Barbara Štefančič, prof. Program je bil realiziran v skladu z učnim načrtom      

Maj Barbara Štefančič, prof. Program je bil realiziran v skladu z učnim načrtom      

Junij Barbara Štefančič, prof. Program je bil realiziran v skladu z učnim načrtom      

 

 



 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so pouk nemščine obiskovali 2x tedensko, pouk se je izvajal 6. šolsko uro in 1x 1. šolsko uro. Potek dela je potekal v skladu 

z učnim načrtom. V obeh oddelkih smo tudi prebirali knjige za nemško bralno značko, tekmovanje pa v sodelovanju z EPI-centrom 

izvedli v mesecu marcu. 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

ZLATO PRIZNANJE: 16 učencev 

SREBRNO PRIZNANJE: 31 učencev 

PRIZNANJE ZA SODELOVANJE: 2 učenca 

 

 3.1.2.3 NADGRADNJA UČENJA JEZIKA V TUJEJEZIČNEM OKOJU 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Nina Gašparac, Barbara Štefančič, Tina D. Ivanjko 

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Razred/i: 7-9 

Število vključenih učencev: 37 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

13 nad delovnim časom 11 nad delovnim časom             

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA, v sodelovanju s turistično agencijo KOMPTUR Celje 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Aktivna raba jezika, ulične 

vsakodnevne konverzacije v 

primarnem okolju   

 

 

Učenci niso pripravljeni 

voditi pogovora v tujem 

jeziku. 

Predhodni dogovor, da ob 

prehodu meje komunikacija 

poteka večinoma/čim več v 

tujem jeziku.  

Učenci so v okviru 

samostojno izrabljenega časa 

bili prisiljeni uporabiti svoje 

jezikovno znanje. 

Bogatenje že usvojenega 

besedišča 

 

Učenci manj zbrano poslušajo 

vsebine, ki jih aktivno vodijo 

naravni govorci. 

Delitev v manjše skupine in 

aktivno sodelovanje učencev 

pri razlagi vsebin. 

Tokrat je vodenje potekalo 

tako v nemškem kot v 

slovenskem jeziku. Učence se 

je spodbujalo, da so se 

poizkušali v prevajanju.  

Učenci doživljajo kulturno 

raznolikost. 

Učenci neprimerno reagirajo 

na drugačnost v vseh pogledih 

(zunanji izgled, intonacija 

govora, način vedenja, …)  

Učence predhodno 

informiramo o značilnostih 

okolja. 

Učenci so raznolikost 

doživetega sprejemali kot 

pozitivno izkušnjo. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Barbara Štefančič, Nina Gašparac, 

Tina D. Ivanjko 

sestanek tima - nabor destinacij 

Oktober Barbara Štefančič, Nina Gašparac, 

Tina D. Ivanjko 

sestanek tima - izbor destinacije 

November Barbara Štefančič, Nina Gašparac, 

Tina D. Ivanjko 

oblikovanje vsebine ekskurzije 

povezana s turističnima agencijama (Flucher, Komptur) 

pregled ponudb 

izbor najugodnejše in najustreznejše ponudbe 

oblikovanje obvestila z izjavo, dogovor o načinu plačila 

informiranje ge. ravnateljice 

potrditev izbrane in oblikovane ponudbe s strani ge. ravnateljice 

razdelitev obvestil z izjavo 

nabor prijav 

oblikovanje dokončne cene ekskurzije 

December Barbara Štefančič, Nina Gašparac, 

Tina D. Ivanjko  

ponovno, dokončno obvestilo o ceni (št. prijavljenih) in morebitnih 

spremembah  

izvedba       

Januar Nina Gašparac, Tina D. Ivanjko  ureditev slikovnega materiala za arhiv 

priprava članka za objavo v lokalnem časopisu Rogaške novice 

 

 



 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Zadovoljstvo udeležencev z izborom destinacije in aktivnim vsebinskim vodenjem vodiča. 

 

 3.1.2.4 TUJEJEZIČNI SPLETNI ČASOPIS TEEN SPIRIT 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Aktiv tujih jezikov 

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 7, Andreja Mašera, prof., Jožica Nuč, prof., Mateja Vidovič, prof., Gabi Čakš, 

prof., mag. Nina Gašparac, Barbara Štefančič. prof., Tina Dimec-Ivanjko, prof. 

Razred/i: 7., 8., 9. 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Razvijati spretnost 

kreativnega pisnega 

sporočanja v tujih jezikih. 

Obstaja tveganje, da bodo 

obiskovalci šolske spletne 

strani oz. tujejezičnega 

spletnega časopisa imeli 

težave z razumevanjem 

člankov.. 

Za bolje razumevanje člankov 

dodamo slovarček 

zahtevnejših besed. 

Za pomoč pri razumevanju 

člankov prosijo otroke, ki jim 

članke prevedejo. 

Učenci so postajali 

samozavestnejši in bolj 

spretni v pisnem sporočanju v 

tujih jezikih. 

Razvijati veselje do izražanja 

idej, razmišljanjin stališč v 

tujih jezikih. 

            Učenci so z veseljem in bolj 

sproščeno izražali svoje ideje, 

razmišljanja in stališča v 

tujem jeziku. 

Prebirati članke v tujih jezikih 

ter se uriti v pisanju 

publicističnih besedil. 

            Učenci so z veseljem prebirali 

članke v tujih revijah kot tudi 

na spletu. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učence smo pozvale naj s svojimi prispevki obogatijo tujejezični spletni časopis TEEN SPIRIT. Skozi celo šolsko leto smo 

zainteresirane učence usmerjale in vodile pri pisanju prispevkov. Poleg tega, da so se učenci urili v tujejezičnem pisnem sporočanju, 

so z objavo svojih prispevkov nedvomno pridobivali tudi na svoji jezikovni samozavesti. 

 

 3.1.2.5 NEMŠKA BRALNA ZNAČKA - EPI LESEPREIS 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Nina Gašparac 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 

Razred/i: 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred 

Število vključenih učencev: 92 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

6 po skupini 8 133 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Šolski epicenter - EPI LESEPREIS 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Seznanjanje s tujejezično 

literaturo.        

 

Učenci samoiniciativno ne 

prebirajo del tujih avtorjev, 

kaj šele tujejezično literaturo. 

Učence vodeno, diferencirano 

in evalvacijsko usmerim k 

prebiranju tovrstne literature. 

Upoštevanje zapisanih 

ukrepov. 

Nudenje drugačnega pristopa 

do usvajanja novega 

besedišča. 

 

Seznanjanje in poglabljanje 

znanja z nalogami bralnega 

razumevanja. 

 

Učenci se branja/razumevanja 

tujejezične literature ne lotijo 

prav. Berejo po metodi preleta 

besedila.  

Učenci v okviru rednega 

učnega procesa premolokrat 

dokazujejo razumevanje 

prebranih umetnostno-

literarnih vsebin. 

Učencem pokažem metodo 

"detektivskega" branja z 

razumevanjem.  

 

Učence predhodno seznanim s 

tovrstno tipologijo.  

Upoštevanje zapisanih 

ukrepov. 



 

 

Gojenje pozitivnega odnosa 

do sveta knjig.  

 

Učenci imajo premalo razvite 

bralne navade in se premalo 

zavedajo koristnosti in 

privlačnosti večjezičnosti. 

 

Učencem literarna 

dela/avtorje predstavim skozi 

njim zanimiv motivacijski 

uvod ali jih povežem z njim 

znanimi vsebinami.  

Upoštevanje zapisanih 

ukrepov. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September mag. Nina Gašparac, Barbara 

Štefančič, prof. 

DA 

Oktober mag. Nina Gašparac, Barbara 

Štefančič, prof.  

DA 

November mag. Nina Gašparac, Barbara 

Štefančič, prof.  

DA 

December mag. Nina Gašparac, Barbara 

Štefančič, prof.  

DA 

Januar mag. Nina Gašparac, Barbara 

Štefančič, prof.  

DA 

Februar mag. Nina Gašparac, Barbara 

Štefančič, prof. 

DA 

Marec mag. Nina Gašparac, Barbara 

Štefančič, prof.  

DA 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Tekmovalcem je bilo všečno usvajanje novih tehnik branja literarnih del. 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

92 uspešnih tekmovalcev: 27 zlatih priznanj, 55 srebrnih priznanj in 10 priznanj za sodelovanje 

 

 3.1.2.6 EVROPSKI TEDEN JEZIKOV 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Mateja Vidovič, Andreja Mašera, Jožica Nuč,  Gabi Čakš 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Aktiv TJA in Aktiv SLJ  

Razred/i: 6-9 

Število vključenih učencev: 50 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

4-5 5 100 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Učenci skozi filmsko vzgojo 

spoznavajo kulturo in 

jezikovno  raznolikost. 

Pomanjkanje zanimanja za 

oglede filmskih predstav 

učencev in širše javnost, kljub 

predhodnim obvestilom. 

Pripraviti učence k  učenju 

vsebin skozi filmsko vzgojo in 

pravočasno poskrbeti za 

oglaševanje prireditve. 

      

Učenci bodo znali kritično 

ovrednotiti in presoditi 

vsebino oziroma temo filma. 

Učenci spoznavajo aktulano-

družbeno situacijo in se znajo 

do nje opredeliti.  

                  

      Tehnične težave s 

projekcijami 

Imeti na voljo računalnikarja, 

ki bi reševal morebitne 

tehnične zapletein predhodno 

preveriti ustreznost delovanje 

filmov. 

      

 

 

 



 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Priprava in izbira filma, 

dejavnosti pred izvedbenim 

dnevom, prijava k sodelovanju, 

pogostitev angleškega dne, 

priprava na pogostite. 

Andreja Mašera, Mateja Vidovič, 

Jožica Nuč, Gabi Čakš. 

Celotna zasnova dnevov jezikov je bila realizirana. Obisk učencev je bil res 

velik, udeležilo se ga je skupaj 50 učencev 6., 7., 8., in 9. razredov. Učenci 

so na dnevu dejavnosti aktivno sodelovali pri dejavnostih in nalogah, ki so 

jih morali izpolniti pred filmom, ter tudi evalvacija po filmu. Izbor in 

vsebina filma je bil primeren poulaciji učencev. Odzivi učencev so bili 

pozitivni, še posebej so jim bile všeč dejavnosti po filmu in druženje ob 

angleškem čaju in hrani, ki smo jih pripravile učiteljice aktiva TJA. 

 

 3.2 PROJEKTI 

 

 3.2.1 BRALNA PISMENOST 

 

 3.2.1.1 GOVORNO-BRALNA PISMENOST 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Marjana Zajko 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 3; Marjana Zajko, Marta Weilguni, Helena Mikša 

Razred/i: 1.   

Število vključenih učencev: 56 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

20 20 100 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Razvijanje pravorečne 

zmožnosti (posnemanje 

knjižne izreke) in zmožnosti 

nebesednega sporazumevanja 

(uporaba nebesednih zvočnih 

in vidnih spremljevalcev 

govorjenja). 

                  

Govorno nastopanje (obnova, 

pripoved, opis) ob 

učiteljičinih vprašanjih in 

slikovnem gradivu ter čim 

bolj samostojno ob 

zgledovanju po podobnem že 

poslušanem besedilu.  

Vključevanje učencev v 

številne interesne in 

obogatitvene dejavnosti v 

času OPB, odhajanje iz OPB v 

času izvajanja projektnih 

aktivnosti. 

Predstavitev projekta in 

urnika OPB na roditeljskem 

sestanku. 

      

Individualizirano, postopno in 

sistematično razvijanje 

predopismenjevalnih 

sposobnosti in začetnega 

opismenjevanja. 

Urna/dnevna menjava učitelja 

OPB. 

Oblikovanje oddelka z 

nemenjavanjem učiteljev. 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Medsebojno spoznavanje. Ker se je projekt izvajal s prvošolci, smo namenili prve dneve druženja 

medsebojnemu spoznavanju, ki je potekalo preko različnih socialnih iger. 

Oktober Paravan. 

Razvijanje predopismenjevalnih 

sposobnosti. 

 

Zaradi premagovanja strahu pred izpostavljanje, so učenci sprva  

pripovedovali za paravanom. 

Razvijanje predopismenjevalnih sposobnosti z izvajanjem vaj za 

finomotoriko.   

November Govorno nastopanje. 

Razvijanje predopismenjevalnih 

sposobnosti. 

Najprej je potekalo pripovedovanje v paru, nato pa pred manjšo skupino.  

Razvijanje predopismenjevalnih sposobnosti z izvajanjem vaj za 

finomotoriko in grafomotoriko. 



 

 

December Govorno nastopanje. 

Razvijanje predopismenjevalnih 

sposobnosti. 

Pripovedovanje pred manjšo skupino.   

Razvijanje predopismenjevalnih sposobnosti z izvajanjem vaj za 

finomotoriko in grafomotoriko.  

Januar Govorno nastopanje. 

Začetno opismenjevanje. 

Pripovedovanje pred manjšo skupino.  

Razvijanje predopismenjevalnih sposobnosti z izvajanjem vaj za 

grafomotoriko.   

Februar Govorno nastopanje. 

Začetno opismenjevanje. 

Risanje slikopisov in predstavljanje. Razvijanje predopismenjevalnih 

sposobnosti z izvajanjem vaj za grafomotoriko. 

Marec Govorno nastopanje. 

Začetno opismenjevanje. 

 

Igra z lutkami. 

Pripovedovanje pred večjo skupino, izvajanje vaj za grafomotoriko. 

Zapis besed, povedi, branje slikopisov in stripov.   

April Govorno nastopanje. 

Začetno opismenjevanje. 

Pripovedovanje pred večjo skupino, zapis besed, povedi, branje slikopisov 

in stripov.  

Maj Govorno nastopanje. 

Začetno opismenjevanje. 

Pripovedovanje pred večjo skupino. Zapis besed, povedi, branje slikopisov 

in krajših zgodbic.  

Junij Govorno nastopanje. 

Vrednotenje projekta. 

Pripovedovanje pred večjo skupino. Zapis besed, povedi, branje slikopisov 

in krajših zgodbic. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Namen projekta je bil v prvem letu doseči čim bolj sproščeno in samostojno pripovedovanje, najprej v paru, nato v manjših in na 

koncu v večjih skupinah. Izbrane teme so zajemale dogodke in osebe, ki so bile učencem blizu, torej iz njihovega vsakdanjega 

življenja. Z različnimi vajami za finomotoriko in grafomotoriko so učenci urili svoje predopismenjevalne sposobnosti. Učencem so 

se predopismenjevalne in opismenjevalne vaje  diferencirano prilagajale. 

 

 3.2.2 ŠPORTNI PROJEKTI 

 

 3.2.2.1 FIT - ŠPORTNI PEDAGOG V 1. TRIADI 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Petra Polajžer 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu:  8 

Petra Polajžer, Damijana Kralj,  Natalija Šlogar,  Mojca Pažon, Gabrijela Žagar, Janja Bek, Ksenja Šket, Melita Plemenitaš,  Marjana 

Gregorčič, Tanja Pirš 

Razred/i: 1., 2., 3. 

Število vključenih učencev: 185 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

315 315 100 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

ZAVOD FIT 

VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

dodatna razbremenitev 

učencev z FIT gibalnimi 

aktivnostmi     

neupoštevanje fit načel večkratno seznanjanje 

učiteljic s fitominačeli 

kakovosti  

      

poučevanje razredne in 

športne učiteljice  

neusklajenost sprotno načrtovanje in 

planiranje 

      

izvajati FIT obvezni progam v 

povezavi s svetovnimi dnevi 

hoje, zdravja, družine in 

športa 

nepravočasno planiranje iz 

izvedba določene aktivnosti 

štirinajst dni pred aktivnostjo 

potrebna načrtovanost in 

zadolžitve posameznikov za 

izvedbo 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI (vsebina, kraj, udeleženci, ...) 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Petra Polajžer sprotno načrtovanje ur pouka 

Oktober Petra Polajžer oblikovanje enotnih opisnikov po zahtevnostni ravni 

izdelava čutne poti 

November Petra Polajžer spremljava napredka učenca (testiranje, preverjanje, ocenjevanje) 

December Petra Polajžer izpeljana praktična delavnica - kako motivirati za učenje 



 

 

Januar Petra Polajžer       

Februar Petra Polajžer svetovni dan brez televizije 

Marec Petra Polajžer       

April Petra Polajžer svetovni dan zdravja - peš v šolo in iz nje 

Maj Petra Polajžer izdelava čutne poti 

Junij Petra Polajžer izpeljava praktične delavnice za starše in učence 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Skozi celotno šolsko leto smo uspešno sledili osnovnim, obveznim in izbirnim vsebinam programa,  načrtovanega ob  začetku 

šolskega leta. 

Koordinatorica projekta se je udeležila izobraževanj za koordinatorje in bila prisotna na vseh  sestankih, ki so bili organizirani s 

strani Zavoda Fit. Vse informacije iz sestankov in seminarjev so bile podane in  predstavljene v roku, vsem ostalim učiteljem, ki so 

vključeni v projekt. 

Skozi posamezne praktične delavnice,  hospitacijami in timskemu pristopu, smo  obnovile znanje, ki smo ga z veseljem prenašale 

na strokovno pripravljene in vodene ure športa. V letošnjem šolskem letu smo oblikovale tudi spremljavo dosežkov učencev in 

izdelale opisnike po Bloomovi zahtevnostni lestvici.   

Fit didaktične gibalne igre so bile integrirane v redni pouk špora, ki so temeljile na ciljih športa po načelu fitove metodologije. 

Motiviranost otrok je bila visoka, otroci so na ure prihajali redno in vedno v primerni športni opremi. 

Uspešno smo izvajali  aktivne pohode v različnih letnih časih. Namen aktivnih pohodov je bil vzpodbuditi intenziteto gibanja in s 

tem izboljšati motorični razvoj, vzpodbuditi srčno-žilni sistem, povečati motivacijo in odnos do narave. 

Uspešno smo izpeljali vse aktivnosti v podprojektu "Učimo za življenje", izdelali čutno pot  v sadovnjaku za šolo. Sodelovale s 

starši je bilo uspešno, saj so se redno in aktivno vključevali v posamezne aktivnosti. Še posebej so bili navdušeni nad izpeljanimi 

gibalnimi delavnicami skupaj z otroki.  

 

 3.2.2.2 ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 

 
OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Marko Čonžek, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 

Razred/i:  1.r - 9.r  

Število vključenih učencev: 221 

Odstotek obiska ob koncu šolskega leta: 100% 

Število planiranih ur: 850 

Število realiziranih ur: 850 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavoda za šport RS Planica 

 

KRATEK OPIS VSEBINE 

Projekt je  namenjen osnovnošolskim otrokom, ki niso vključeni v programe, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Projekt se 

odvija 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. 

 

KLJUČNI CILJ-I 

 

Ključni štirje cilji: 

1. dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga 

2. učencem predstaviti lokalna športna društav 

3. zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden 

4. odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI (vsebina, kraj, udeleženci, ...) 

 

Čas Vsebina Nosilci Realizacija 

September aktivnosti v času pouka 

Rogaški tek 

Marko Čonžek, prof. da 

Oktober aktivnosti v času pouka 

športni teden  

Marko Čonžek, prof.      da 

November aktivnosti v času pouka Marko Čonžek, prof.      da 

December aktivnosti v času pouka 

športni teden 

Marko Čonžek, prof.      da 

Januar aktivnosti v času pouka 

predstavitev športnih panog: smučanje, 

deskanje na snegu, bowling, drsanje na 

ledu, fitnes, ples, plezanje 

Marko Čonžek,prof.     da 

Februar  aktivnosti v času pouka Marko Čonžek,prof.      da 



 

 

športni teden 

Marec aktivnosti v času pouka 

predstavitev planinskega društva 

Marko Čonžek, prof.      da 

April aktivnosti v času pouka 

športno dopoldne: pohod in čistilna akcija 

športni teden 

predstavitev plezalnega društva, 

namiznoteniškega društva 

Marko Čonžek, prof.      da 

Maj aktivnosti v času pouka 

Veter v laseh 

predstavitev twirlinga 

športno dopoldne: rad igram nogomet 

Marko Čonžek, prof. da 

Junij aktivnosti v času pouka 

predstavitev Igrive košarke na II. OŠ 

Rogaška Slatina (KK Rogaška, KD Janina) 

predstavitev športne društva: plesno 

društvo Natka Geržina 

predtsvitev šolske folklorne skupine 

ulična košarka za otroke in odrasle 

predstavitev ribiškega društva 

Julij, avgust -športni teden  

Marko Čonžek, prof.      da 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI  

Z različnimi športnimi  aktivnostmi pritegniti otroke in starše k aktivnemu sodelovanju. 

 

REALIZACIJA DELA 

Vse vsebine so bile uspešno realizirane. 

 

 3.2.2.3 NASTANDARDNI POROGRAM ŠPORT V 2. A RAZREDU 

 
OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Petra Polajžer 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 2  

Petra Polajžer, Gabrijela Žagar 

Razred/i: 2. A 

Število vključenih učencev: 20 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

70 70 100 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

dodatna razbremenitev 

učencev z gibalnimi 

aktivnostmi     

neprezahtevne gibalne naloge gibalne naloge primerne 

stopnji razvoja učencev 

pestrost različnih gibalnih 

nalog 

da sprostijo odvečno za 

doseganje ciljev pouka 

nepotrebno energijo, 

osredotočanje na vsebine pri 

ostalih urah pouka  

načelo postopnosti,načelo 

pestrosti  

medpredmetno sodelovanje usredotočenost na pouk 

dosegati ravnovesje med 

psihičnimi in fizičnimi 

obremenitvami, hkrati pa se 

privajati daljšim 

organiziranim oblikam obdela  

pri pouku       

načelo zmernosti (pregorelot, 

izčrpanost) 

zmerne postopne obremenitve dobri rezultati motoričnih 

sposobnosti 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI (vsebina, kraj, udeleženci, ...) 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Petra Polajžer       



 

 

Oktober Petra Polajžer       

November Petra Polajžer       

December Petra Polajžer       

Januar Petra Polajžer       

Februar Petra Polajžer       

Marec Petra Polajžer       

April Petra Polajžer       

Maj Petra Polajžer       

Junij Petra Polajžer dobri rezultati gibalnih sposobnosti, boljša koncentracija pri pouku, 

motivacija za delo, umirjenost in doseženo enakomerno ravnovesje med 

psihičnimi in fizičnimi obremenitvami. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Za nadstandardni športni oddelek smo se odločili zaradi opažanja povečanja potrebe po gibanju vključene generacije. Želeli smo 

doseči ravnovesje med potrebo gibanja in zahtevami pouka, spremljanje sprememb v vedenju in delovnih navad, predvsem pa 

povečanje daljše koncentracije in osredotočenosti. Učenci so se z vsakodnevno športno aktivnostjo razbremenili z različnimi 

gibalnimi aktivnostmi in imeli možnost spoznavati različne športne pripomočke. Z vsakodnevno aktivnostjo so dosti lažje in 

uspešnejše premagovali organizirane oblike dela pri pouku. Dosegali so enakomerno ravnovesje med psihičnimi in fizičnimi 

obremenitvami, postajali bolj umirjeni, vedenjsko stabilni in osredotočeni na bistvo. Na urah športa smo razvijali načelo kakovosti, 

postopnosti, zaporedja in cikličnosti, načelo pestrosti in timskega sodelovanja. Z vsakodnevno aktivnostjo smo pri učencih dosegli 

porast gibalnih sposobnostih. V oddelku sta dve uri potekali skupaj z razredno učiteljico, kar smo spretno izkoriščali predvsem za 

aktivnosti v naravi, pohode, orientacije, rolanje. Starši so bili z izvajanjem in napredkom dosežka otrok zelo navdušeni, zato si želijo, 

da v naslednjem šolskem letu nadaljujejmo z nadstandardnim programom.   

 

 3.2.2.4 ŠPORT 2. IN 3. TRIADA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: IZTOK MAJCENOVIČ 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 

Število vključenih sodelavcev v tim: 5 

Poimenski seznam sodelujočih v timu: JANKO BASTAŠIČ, DRAGAN ŠUČOR, MARKO ČONŽEK,URBAN ŠIPEC, IZTOK 

MAJCENOVIČ 

Razred/i: 2.in 3. triada 

Število vključenih učencev: 250 

Udeležba na tekmovanju: šolsko 

regijsko 

državnem  

Organizacija tekmovanja: šolsko(5 krat) 

regijsko 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

II. OŠ ROGAŠKA SLATINA ( IZTOK MAJCENOVIČ) 

 

KRATEK OPIS VSEBINE 

Program športa na 2. in 3. triadi je vključeval športne dneve,tekmovanja,izobraževanja, medpredmetno sodelovanje, interesne 

dejavnosti in sodelovanje s starši.Zraven naštetih dejavnosti smo  izpeljali še naslednje projekte in programe: 

A./ PROJEKTI: zdrav življenski slog, športni karton, krpan ,zlati sonček,FIT projekt,športne urice, 

B./ PROGRAMI: plavalni tečaji, smučarski tečaji, občinski razpis za sredstva,  

C./ŠPORTNA ŠOLSKA TEKMOVANJA:  košarka,nogomet,odbojka,namizni tenis,hokej,badminton,atletika,šah 

D./ INTERESNE DEJAVNOSTI: delovale so naslednje interesne dejavnosti: nogomet,atletika,šah 

  

KLJUČNI CILJ-I 

 

Ključni trije cilji: 

1. vključitev čim večje število otrok v interesne dejavnosti in šolska tekmovanja 

2. medpredmetno povezovanje 

3. izpeljava športnih dnevov, projektov 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI (vsebina, kraj, udeleženci, ...) 

 

Čas Vsebina Nosilci Realizacija 

September 1.ŠPORTNI DAN 

-kros, atletika in športne igre 

-preizkus plavanja  

športni pedagogi da 

Oktober 2.ŠPORTNI DAN 

- ulice otrokom 

      da 



 

 

-državno prvenstvo v krosu 

-tekmovanje v nogometu 

- interesne dejavnosti 

November -občinsko prvenstvo v košarki in nogometu 

- interesne dejavnosti 

      da 

December -področno prvenstvo v košarki 

-področno prvenstvo v nogometu 

-interesne dejavnosti 

      da 

Januar 3.ZIMSKI ŠPORTNI DAN 

-smučanje, sankanje,bowling,fitnes, 

plavanje drsanje 

- interesne dejavnosti  

) da 

Februar -občinsko tekmovanje v košarki 

  (ml. učenci) 

      da 

Marec regijsko tekmovanje v nogometu       da 

April 4.ŠPORTNI DAN 

TEDEN  aktivnosti-ORIENTACIJA za 

8.in 9. razrede 

-planinski pohodi 

-interesne dejavnosti 

      da 

Maj 5.ŠPORTNI DAN 

-planinski pohodi za 7.8.in 9r. 

-atletska olimpiada - ŠENTJUR 

-področno tekmovanje v atletiki-CELJE 

- državno prvenstvo v atletiki 

      da 

Junij -državno prvenstvo v atletiki- Koper             

 

REALIZACIJA DELA 

Program je bil v celoti realiziran,razen nogometa, ki je bil prekinjen, ker vodstvo šole ni plačevalo ur interesne dejavnosti. 

 

DOSEŽENI REZULTATI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

ST. učenci so v košarki dosegli drugo mesto v državi, mlajši učenci pa so se uvrstili na področno tekmovanje v košarki. V atletiki 

so naši učenci na medobčinskem prvenstvu osvojili 15 medalj, 10 učencev pa se je uvrstilo na področno tekmovnje, kjer smo osvojili 

4. mesto v suvanju krogle. 

Zavod Planica je pohvalil organizacijo finalne prireditve v košarki, ki je potekala v organizaciji naše šole 

 

 3.2.3 PROJEKTI, POVEZANI Z EU 

 

 3.2.3.1 EVROPSKA VAS 

 
OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Marjana Zajko 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 19; mag. Karla Škrinjarić, Janja Bek, Marta Weilguni, Tanja Pirš, Helena Mikša, 

Dragan Šućur, Marjana Zajko, Leonida Medved, Mojca Kmetec, Nataša Berk, Jernej Stojnšek, Jelka Županec, Natalija Horvat, 

Mojca Pažon, Petra Dragojević, Igor Bahar, Štefka Dečman, Branka Unverdorben, Marjana Führer 

Razred/i: 1.-9.  

Število vključenih učencev: 270 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

25 25 100 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Evropska hiša Maribor, Šola za ravnatelje in Evropski socialni sklad 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spoznavanje in sprejemanje 

evropske družbene in 

kulturno-            socialne 

stvarnosti.  

                  

Izdelovanje različnih 

izdelkov in ustvarjanje  

                  



 

 

literarnih ter likovnih 

prispevkov. 

Predstavljanje izbrane države 

na zaključni prireditvi v 

Celju.  

Organizacija prevoza 

učencev in učiteljic na 

zaključno prireditev v Celje. 

Pravočasno stopiti v kontakt 

z izvajalcem prevoza in 

poiskati najugodnejšega 

ponudnika prevoza. 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Marjana Zajko: Oblikovanje tima 

mentorjev EV. 

V tim mentorjev so se vključili učitelji, ki so v projektu sodelovali že 

prejšnje šolsko leto. 

Oktober Marjana Zajko: Uvodni sestanku 

koordinatorjev šol. 

 

23. oktobra je bilo 1. srečanje koordinatorjev šol  

projekta Evropska vas na OŠ Frana Roša v Celju, kjer so nam prenesli 

informacije s sestanka regijskih koordinatorjev in pregledali seznam 

sodelujočih šol in izbranih držav. 

November Tim mentorjev: Zbiranje 

informacij, materiala, literature in 

gradiva.  

Tim mentorjev je zbiral informacije, material, literaturo in gradiva.  

December Tim mentorjev: Zbiranje 

informacij, materiala, literature in 

gradiva.  

Tim mentorjev je zbiral informacije, material, literaturo in gradiva.  

Januar Tim mentorjev: Delo po 

skupinah. 

Tim mentorjev je za vključene učence organiziral delo po skupinah. 

Izvajale so se različne dejavnosti, ki so pokrivale likovno in literarno 

področje. 

Februar Tim mentorjev: Delo po 

skupinah. 

Tim mentorjev je za vključene učence organiziral delo po skupinah. 

Izvajale so se različne dejavnosti, ki so pokrivale likovno in literarno 

področje, z raziskovalnim delom. 

Marec Tim mentorjev: Šolska razstava. 

Obvestilo iz šole, koordinatorice, 

o zaključni prireditvi. 

Učitelji so razstavili izdelke po razredih. 

Ravnateljica šole-koordinatorice je poslala napotke za zaključno 

prireditev projekta. 

April Tim mentorjev: Priprava na 

zaključno prireditev. 

Tim mentorjev in učenci so pripravljali material za zaključno prireditev, 

predvideli razstavljene izdelke, promocijski material, nagradne igre, 

plesno točko … 

Maj Marjana Zajko, Helena Mikša: 

Zaključna prireditev v Celju. Tim 

mentorjev: Razstava v avli šole.  

Marjana Zajko: Vrednotenje 

projekta, zapis članka za objavo v 

Rogaških novicah. 

9. 5.  - zaključna prireditev projekta Evropska vas na Krekovem trgu v 

Celju.  

Priprava razstave v avli centralne šole.  

15. 5. oddaja zaključnega poročila o poteku aktivnosti. 

Opis aktivnosti, ki so se izvajale v okviru projekta za objavo članka v 

Rogaških novicah.  

Junij Marjana Zajko: Izbira države za 

naslednje šolsko leto. 

Članek je bil objavljen v Rogaških novicah 6. 6. 2014.  

Preko spletne učilnice smo se povezali z OŠ Frana Roša in izbrali državo 

Madžarsko, ki jo bomo raziskovali v naslednjem šolskem letu.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V letošnjem šolskem letu smo raziskovali Grčijo. Projekt je bil namenjen vsem učencem podaljšanega bivanja matične in 

podružnične šole, učencem pri urah geografije, učencem 5. a, učencem pri likovni umetnosti in učencem pri predmetu Načini 

prehranjevanja. V letošnjem letu je bilo v projekt vključenih več učiteljev in tako se je Grčija spoznavala na raznolike načine. 

Dodano vrednost vedno predstavljajo tiste aktivnosti, ki jih je moč izpeljati na otrokom zanimivejši način, z ustreznimi oblikami in 

sodobnimi metodami dela. Vse to je pripomoglo k medkulturnemu povezovanju in tako je v naše okolje vneslo drobec evropske 

dimenzije. 

Projekt je bil zasnovan na pestrih in raznolikih aktivnostih, ob angažiranju učencev in učiteljev pa je dosegel vse zastavljene cilje 

projekta. 

 

 3.2.3.1 POPESTRIMO ŠOLO 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Petra Železnik, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 8, Ksenija Antolin, Gabi Čakš, Oliver Frlić, David Ivačič, Jernej Stojnšek, 

Klavdija Strniša, Urban Šipec, Urška Šipec 

Razred/i: 4. do 9. razred 

Število vključenih učencev: 92 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

1418 1418 100       



 

 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropska unija - 

Evropski socialni sklad 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Vzpodbujati nadarjene in 

razgledane učence k čim 

višjemu nivoju znanja ter 

uporabi le-tega (izmenjava, 

dopolnjevanje znanja). 

Neobiskovanje aktivnosti Promocija in dodatna 

povabila učencem za 

obiskovanje vseh aktivnosti 

      

Biti pozorni in odzivni na 

individualne potrebe učencev. 

                  

Graditi pozitivno 

samopodobo in 

samospoštovanje, kar 

učencem omogoča 

prepoznavanje njihovih 

sposobnosti, talentov in želja.  

                  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Ksenija Antolin, Gabi Čakš, 

Oliver Frlić, David Ivačič, Jernej 

Stojnšek, Klavdija Strniša, Urban 

Šipec, Urška Šipec 

Načrtovane aktivnosti na različnih področjih, ki so bile opredeljene v 

prijavi na projekt. Potekale so po urniku skozi vse šolsko leto. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V okviru programa, ki smo ga poimenovali »Vzpodbudimo nadarjenost in razgledanost do zvezd«, smo želeli 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.  

V šolskem letu 2013/2014 je 26 aktivnosti na različnih področjih izvajalo 8 učiteljev, skupaj so aktivnosti potekale načrtovanih 

1418 ur. 

 

 3.2.3.3.1 POPESTRIMO ŠOLO - POTISKAMO, PREVAŽAMO, PREMIKAMO 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: URBAN ŠIPEC, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Urban Šipec, prof. 

Razred/i: 5. B, 7. B 

Število vključenih učencev: 3, Žan Bele, Vid Hajder, Medej Podlesnik  

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

67 67 100 % 100 % 

 

Udeležba na tekmovanju: šolsko 

regijsko 

državno 

mednarodno   

Organizacija tekmovanja: šolsko 

regijsko 

državno 

mednarodno   

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropska unija - 

Evropski socialni sklad 

 

 

 

 

 



 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

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.  

                  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Urban Šipec Izdelava makete mesta (stavbe, vozila, narava) - DA (realizirano)  

Oktober Urban Šipec Izdelava makete mesta (stavbe, vozila, narava) - DA (realizirano)  

November Urban Šipec Izdelava makete mesta (stavbe, vozila, narava) - DA (realizirano)  

December Urban Šipec Izdelava makete mesta (stavbe, vozila, narava) - DA (realizirano)  

Januar Urban Šipec Izdelava makete mesta (stavbe, vozila, narava) - DA (realizirano)  

Februar Urban Šipec Izdelava makete mesta (stavbe, vozila, narava) - DA (realizirano)  

Marec Urban Šipec Izdelava makete mesta (stavbe, vozila, narava) - DA (realizirano)  

April Urban Šipec Izdelava makete mesta (stavbe, vozila, narava) - DA (realizirano)  

Maj Urban Šipec Izdelava makete mesta (stavbe, vozila, narava) - DA (realizirano)  

Junij Urban Šipec Pripravljanje razstave izdelane makete - DA (realizirano) 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Dejavnosti v okviru projekta POŠ - Popestrimo šolo (potiskamo, prevažamo, premikamo) smo realizirali v celoti (100 %) kot je bilo 

načrtovano. Obisk prijavljenih učencev je bil dober (100 %). Učenci so se v delavnice vključevali zelo aktivno, tudi z načrtovanjem 

in izdelavo lastnega izdelka. Pokazali so tudi interes za vključitev v projekt v prihodnjem šolskem letu 2014/2015, kljub temu, da 

se projekt zaključi. V prihodnje je za podoben projekt potrebno navdušiti večje število učencev, ki bi se vključili v delavnice v 

katerih izvajamo modelarske aktivnosti. Zainteresiranim učencem smo svetovali vključitev v ID s podobnimi vsebinami.  

 

 3.2.3.3.2 POPESTRIMO ŠOLO - POHODI PO UČNIH POTEH 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: URBAN ŠIPEC, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Urban Šipec, prof. 

Razred/i: 5. A, 5. B 

Število vključenih učencev: 6, Klara Junkar Klančnik, Gaja Goručan, Žana Javorič, Lučka Šrimpf, Aneja Pašalič, Nuša 

Majcenovič   

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

24 24 100 % 100  % 

 

Udeležba na tekmovanju: šolsko 

regijsko 

državno 

mednarodno   

Organizacija tekmovanja: šolsko 

regijsko 

državno 

mednarodno   

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropska unija - 

Evropski socialni sklad 

 

 

 



 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Vzpodbujati nadarjene in 

razgledane učence k čim 

višjemu nivoju znanja ter 

uporabi le-tega (izmenjava, 

dopolnjevanje znanja). 

Možnost poškodb zaradi 

zunanjih (vremenski pogoji, 

neustrezna športna oprema in 

oblačila, spolzka tla, 

neprimerno rokovanje z 

različnimi premeti…) ali 

notranjih dejavnikov 

(utrujenost, nezbranost, 

bolezen,…). 

Sprotno opozarjanje na 

nevarnosti v okolju kjer se 

aktivnosti izvajajo, 

spoštovanje pravil, primerno 

ter spoštljivo obnašanje do 

vseh prisotnih na dnevu 

dejavnosti. 

      

Biti pozorni in odzivni na 

individualne potrebe učencev. 

                  

Graditi pozitivno 

samopodobo in 

samospoštovanje, kar 

učencem omogoča 

prepoznavanje njihovih 

sposobnosti, talentov in želja.  

                  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

Oktober Urban Šipec Donačka gora - DA (realizirano) 

Januar Urban Šipec Anin dvor in Janina - DA (realizirano) 

April Urban Šipec       

Maj Urban Šipec Razgledne točke Rogaške , palčkove hišice - DA (realizirano) 

Junij Urban Šipec Pohod na Boč, razgledni stolp - DA (realizirano) 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Pohode po učnih poteh smo realizirali v celoti, 24/24 ur. Obisk je bil 100 %, učenke vključene v projekt so bile z izbranimi 

vsebinami zadovoljne, kar so tudi pokazale s tem, da se v projekt želijo vključiti tudi v šolskem letu 2014/2015. V prihodnjem 

šolskem letu bomo s projektom zaključili, učenkam smo zato predlagali vključitev v ID s podobnimi vsebinami.   

 

 3.2.3.3.3 POPESTRIMO ŠOLO - RAZISKOVANJE SOSEDNJE DRŽAVE AVSTRIJE    

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Jernej Stojnšek, prof.,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 

Razred/i: 5., 6. 

Število vključenih učencev: 3 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

46 46 100       

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropska unija - 

Evropski socialni sklad, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

učenci spoznajo osnovne 

geografske in družbene 

razmere v Avstriji 

ni tveganj / / 

ućenci spoznavajo kulturo in 

način življenjav Avstriji 

ni tveganj / / 

obisk sosednje države učenec se lahko izgubi učenci imajo mobilne telefone 

s številko učitelja; učenci ne 

hodijo sami po mestu 

ni prišlo do tveganja 

 

 

 

 

 



 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Oktober Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

November Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

December Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Januar Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Februar Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Marec Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

April Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Maj Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Junij Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so z razlago, ogledom filmov in slikovnega gradiva, z delom s spletom in z obiskom države Avstrije spoznali geografske in 

družbene razmere sosednje države. Seznanili so se z njihovo kulturo, načinom življenja, v praktičnem delu pa so sami pripravili 

nekaj tradicionalnih jedi, za kar so bili še posebej motivirani. Pridobili so tudi nekaj znanj o osnovnih frazah nemškega jezika oz. 

razlik z avstrijsko nemščino. Učne ure so bile realizirane v skladu z načrtovanimi vsebinami letnega načrta. 

 

 3.2.3.3.4 POPESTRIMO ŠOLO - GEOGRAFSKO TEKMOVANJE 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Jernej Stojnšek, prof.,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Razred/i: 8., 9. 

Število vključenih učencev: 7 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

35 35 100       

 

Udeležba na tekmovanju: šolsko     

   regijsko    

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropska unija - 

Evropski socialni sklad, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

spoznati, utrditi in razumeti 

vsebine o vodovju 

ni tveganj / / 

spoznavanje šolskega okoliša 

s terenskim delom 

ni tveganj / / 

urjenje v merjenju 

 različnih parametrov 

ni tveganj / / 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Oktober Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 



 

 

November Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

December Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Januar Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Februar Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Marec Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so skozi poglobljeno razlago in s prikazom spoznali in razumeli geografske vsebine o vodovju. Urili so se v geografskem 

opazovanju in raziskovanju okolice. Pridobljena znanja so uporabili na geografskem tekmovanju. Učne ure so bile realizirane v 

skladu z načrtovanimi vsebinami letnega načrta. 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

2 bronasti priznanji na šolskem tekmovanju (Lana Dragovan, Jan Kopinič 9.a) 

1 srebrno priznanje na regijskem tekmovanju (Lana Dragovan) 

 

 3.2.3.3.5 POPESTRIMO ŠOLO - PROMOCIJA IN SPOZNAVANJE ZDRAVILIŠČA ROGAŠKA SLATINA Z        

               GEOCACHINGOM 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Jernej Stojnšek, prof.,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 

Razred/i: 6., 7., 9. 

Število vključenih učencev: 5 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

72 72 100       

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropska unija - 

Evropski socialni sklad, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Učenci z geocachingom 

spoznavajo naravne in 

kulturne znamenitosti v 

okolici 

poškdobe pri hoji po terenu Primerna obutev Ni prišlo do tveganja. 

Urijo se v orientaciji in 

terenskemu delu 

poškdobe pri hoji po terenu Primerna obutev Ni prišlo do tveganja. 

Pripravijo opise novih točk in 

jih vneejo na uradno spletno 

geocaching stran. 

poškdobe pri hoji po terenu Primerna obutev Ni prišlo do tveganja. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Oktober Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

November Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

December Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Januar Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Februar Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Marec Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 



 

 

April Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Maj Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Junij Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so se naučili veščin orientacije, spoznali so kulturo pohodništva in s pomočjo geocachinga promovirali okoliške zanimive 

točke. Učne ure so bile realizirane v skladu z načrtovanimi vsebinami letnega načrta, pri terenskem delu je prišlo do prilagoditve 

termina izvajanj zaradi neugodnih vremenskih razmer. 

 

 3.2.3.3.6 POPESTRIMO ŠOLO - VESOLJE, ZVEZDE, PLANETI 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Jernej Stojnšek, prof.,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 

Razred/i: 7. 

Število vključenih učencev: 3 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

52,5 52,5 100       

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropska unija - 

Evropski socialni sklad, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

učenci spoznavajo vesolje–

nastanek vesolja in osnovne 

pojme o vesolju      

ni tveganj / / 

učenci spoznajo osnovne 

astronomske enote, se urijo v 

njihovem preračunavanju in 

prostorskih predstavah v 

vesolju  

ni tveganj / / 

učenci z demonstracijo in 

poskusi raumejo nastanek 

nebesnih pojavov 

ni tveganj / / 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Oktober Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

November Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

December Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Januar Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Februar Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Marec Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

April Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Maj Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Junij Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

 



 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so z razlago, ogledom filmov in slikovnega gradiva ter z delom s spletom spoznali kaj je Vesolje, kako je nastalo in kakšne 

so razdalje v Vesolju. S praktičnim delom in poskusi so poglobili razumevanje nastanka nebesnih pojavov kot so mrk in se izurili v 

rokovanju z zvezdno karto. Ogledali so si tudi KSEVT v Vitanju. Učne ure so bile realizirane v skladu z načrtovanimi vsebinami 

letnega načrta. 

 

 3.2.3.3.6 POPESTRIMO ŠOLO - GEOGRAFSKI EKSPERIMENTI   

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Jernej Stojnšek, prof.,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Razred/i: 7., 9. 

Število vključenih učencev: 10, v dveh skupinah 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

33 33 100       

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropska unija - 

Evropski socialni sklad, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

učenci skozi geografske 

 eksperimente spoznavajo 

 in razumejo pojave ter 

 procese v naravi 

ni tveganj / / 

aktivno vključevanje 

 učencev, ki s samostojnim 

 delom preizkušajo 

 eksperimente 

poškodbe pri izvajanju 

eksperimentov (vreznine, 

opekline) 

Natančna navodila, varstvo 

pri delu 

Ni prišlo do tveganja. 

boljše razumevanje in 

pomnjenje ter prenašanje 

znanja na druga področja 

ni tveganj / / 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Oktober Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

November Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

December Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Januar Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Februar Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Marec Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

April Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Maj Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

Junij Jernej Stojnšek, prof. Načrtovano delo realizirano brez posebnosti;  podrobnejši opis v dnevniku 

dela aktivnosti. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so skozi eksperimente, ki so jih sami izvajali in s pomočjo filmov, animacij spoznali delovanje procesov in sil v naravi. 

Pridobljena znanja so uporabili pri razumevanju učne snovi pri geografiji, fiziki in drugje. Učne ure so bile realizirane v skladu z 

načrtovanimi vsebinami letnega načrta, zaradi velikega zanimanja so bile na voljo dodatne ure. 

 

 



 

 

 3.2.3.3.7 EKOLOŠKA PRIDELAVA HRANE - PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Ksenija Antolin, prof.,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Petra Železnik, prof.  

Razred/i: 5., 6. 

Število vključenih učencev: 7 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

70 70 100 90 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropska unija - 

Evropski socialni sklad, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spoznavanje različni načini 

pridelave hrane; 

ni tveganj / / 

priprava gredic na šolskem 

zemljišču, priprava sadik, 

sajenje in sejanje v gredice; 

različna opravila na vrtu v 

času rasti;  

učenec se lahko poškoduje z 

orodjem 

Seznanitev učenecev s 

pravilno uporabo vrtnih 

orodij.  

/ 

pobiranje pridelka in priprava 

hrane. 

piki žuželk  Učitelj se predhodno seznani 

ali so učenci alergični na pike 

žuželk.  

/ 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

Oktober Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

November Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

December Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Januar Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Februar Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Marec Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

April Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Maj Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Junij Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V okviru programa, ki smo ga poimenovali »Vzpodbudimo nadarjenost in razgledanost do zvezd«, smo želeli 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.  

 

 3.2.3.3.8 RAZISKUJEM DELOVANJE ČLOVEŠKEGA TELESA - PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Ksenija Antolin, prof.,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Petra Železnik, prof.  

Razred/i: 6., 7., 8., 9. 

Število vključenih učencev: 5 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

45 45 100 90 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropska unija - 

Evropski socialni sklad, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

 

 



 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spoznavanje zgradbe in 

delovanja posameznih 

človeških organskih sistemov; 

Tveganja niso predvidena.  / / 

skupinsko ali tandemsko 

eksperimentalno delo 

učencev; rokovanje z 

laboratorijskim priborom.; 

Učenec se lahko poškoduje z 

laboratorijskim priborom.  

Uvodna ura namenjena 

seznanitvi in načinom 

rokovanja z laboratorijskim 

priborom. 

/ 

uporaba internetnih gradiv in 

ostalih virov; 

Tveganja niso predvidena.  / / 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Oktober Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

November Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

December Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Januar Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Februar Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Marec Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

April Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Maj Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Junij Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V okviru programa, ki smo ga poimenovali »Vzpodbudimo nadarjenost in razgledanost do zvezd«, smo želeli 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.  

 

 3.2.3.3.9 SPOZNAVAM BIOTEHNOLOGIJO - PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Ksenija Antolin, prof.,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Petra Železnik, prof.  

Razred/i:  9. 

Število vključenih učencev: 2 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

35 35 100 90 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropska unija - 

Evropski socialni sklad, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spoznavanje principov 

genskega inženirstva (gensko 

spremenjeni organizmi, 

kloniranje, biomedicina); 

Tveganja niso predvidena.  / / 

načrtovanje raziskovalnega 

vprašanja in iskanje odgovora 

nanj; 

Učenec se lahko poškoduje z 

laboratorijskim priborom.  

Uvodna ura namenjena 

seznanitvi in načinom 

rokovanja z laboratorijskim 

priborom. 

/ 

demonstracijski eksperimenti 

učitelja; 

Tveganja niso predvidena.  / / 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  



 

 

Oktober Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Januar Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Februar Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Marec Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

April Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Maj Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Junij Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V okviru programa, ki smo ga poimenovali »Vzpodbudimo nadarjenost in razgledanost do zvezd«, smo želeli 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.  

 

 3.2.3.3.10 ŽIVLJENJE RASTLIN - PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Ksenija Antolin, prof.,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Petra Železnik, prof.  

Razred/i:  3., 6.  

Število vključenih učencev: 2 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

15 15 100 90 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropska unija - 

Evropski socialni sklad, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spoznavanje zgradbe rastlin 

in njihovih življenjskih 

procesov 

Tveganja niso predvidena.  / / 

vzgoja rastline iz semena in 

spremljanje njenega razvoja; 

Tveganja niso predvidena.  / / 

delo na terenu (pohod na 

bližnji travnik, gozd); 

pridobivanje spretnosti 

izdelvae herbarija.  

Učenec se lahko poškoduje v 

primeru hoje ob cestišču med 

pohodom.  

Piki žuželk.  

  

Učencu se podajo jasna 

navodila. Starši podpišejo 

izjave. 

Učitelj se predhodno seznani 

ali so učenci alergični na pike 

žuželk.   

/ 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

Februar Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Marec Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Maj Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Junij Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V okviru programa, ki smo ga poimenovali »Vzpodbudimo nadarjenost in razgledanost do zvezd«, smo želeli 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.  

 

 3.2.3.3.11 NARAVOSLOVNI POKLICI - PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Ksenija Antolin, prof.,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Petra Železnik, prof.  

Razred/i: 7.,  9. 

Število vključenih učencev: 3 

 



 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

17,5 17,5 100 90 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropska unija - 

Evropski socialni sklad, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Iskanje informacij na 

internetu in v drugih virih; 

Tveganja niso predvidena.  / / 

ogled videogradiva To bo moj 

poklic 

Tveganja niso predvidena.   / / 

obisk podjetij, ki so sedež 

naravoslovnih poklicev. 

Učenec se lahko poškoduje v 

primeru hoje ob cestišču.  

Učence se seznani s pravili 

obnašanja v cestnem prometu.  

/ 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

Oktober Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

November Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Januar Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V okviru programa, ki smo ga poimenovali »Vzpodbudimo nadarjenost in razgledanost do zvezd«, smo želeli 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.  

 

 3.2.3.3.12 MIKROSKOPSKI SVET ŽIVIH BITIJ - PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Ksenija Antolin, prof.,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Petra Železnik, prof.  

Razred/i: 7., 8. 

Število vključenih učencev: 5 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

27,5 27,5 100 90 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Evropska unija - 

Evropski socialni sklad, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spoznavanje življenja bakterij 

in gliv; 

Tveganja niso predvidena.  / / 

skupinsko ali tandemsko 

eksperimentalno delo 

učencev; 

Učenec se lahko poškoduje z 

laboratorijskim priborom.  

Uvodna ura namenjena 

seznanitvi in načinom 

rokovanja z laboratorijskim 

priborom. 

/ 

načrtovanje raziskovalnega 

vprašanja in iskanje odgovora 

nanj; 

 

Učenec se lahko poškoduje z 

laboratorijskim priborom.  

Uvodna ura namenjena 

seznanitvi in načinom 

rokovanja z laboratorijskim 

priborom. 

/ 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Oktober Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

November Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

December Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  



 

 

Januar Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Februar Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Marec Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

April Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Maj Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Junij Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V okviru programa, ki smo ga poimenovali »Vzpodbudimo nadarjenost in razgledanost do zvezd«, smo želeli 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.  

 

 3.2.4 RAZISKOVALNE NALOGE 

 

 3.2.4.1 RAZISKOVALNA NALOGA DOLOČANJE STOPNJE ONESNAŽENOSTI RATANSKEGA POTOKA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Ksenija Antolin, prof.,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Razred/i:  7. in 9.  

Število vključenih učencev: 5 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

35 35 100 92 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Občina Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Določiti stopnjo 

onesnaženosti potoka s 

pomočjo biološke metode; 

 

Ker je delo potekalo na terenu, 

so učenci morali priti na 

dogovorjeno mesto.  

Možnosti pikov žuželk.  

Starši so podpisali izjave, da 

dovolijo  

/ 

določiti stopnjo onesnaženosti 

potoka s pomočjo kemijske 

metode; 

Rokovanje s kemijskim 

priborom. 

Delo s kemikalijami.  

      / 

poiskati morebitne razloge za 

onesnaženost potoka.  

Učenec se lahko poškoduje v 

primeru hoje ob cestišču med 

pohodom.  

Piki žuželk.  

  

Učencu se podajo jasna 

navodila. Starši podpišejo 

izjave. 

Učitelj se predhodno seznani 

ali so učenci alergični na pike 

žuželk.   

/ 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Oktober Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

November Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

December Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Januar Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Februar Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Marec Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

April Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Maj Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

Junij Ksenija Antolin, prof. Aktivnosti realizirane; podrobnejši opis v dnevniku dela.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so s s pomočjo biološke in kemijske metode določali stopnjo onesnaženosti Ratanskega potoka. Delo je potekalo tako na 

terenu kot tudi v šolskem laboratoriju. Nalogo, ki so jo pisno oblikovali, so predstavili tudi v mestni knjižnici.    

 

 

 



 

 

 3.2.4.2 RAZISKOVANJE DOMAČE POKRAJINE 

 

OSNOVNI PODATKI 

Vodja oz. mentorica/mentor: Igor Bahar 

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Razred/i: 7., 8. in 9. razred 

Število vključenih učencev: 11 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

35 40 120 100 
 

IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  

II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po mesecih Cilji Predvid tveganj 
Ukrepi za preprečitev 

tveganj 

Učinek s predlogi 

izboljšav 

September Priprava na terensko delo Ni Ni Ni 

Oktober Terensko delo Ni Zaščitna oprema Ni 

December Terensko delo Ni Zaščitna oprema Ni 

Januar  Presnemavanje datotek, opis lege. 

Navodila za projekt Evropska vas. 

Ni Ni Ni 

Februar Zgradba jame. Izdelava poročil za 

projekt  Evropska vas. 

Ni Ni Ni 

Marec Snemanje zvočnih komentarjev. 

Izdelava poročil za projekr Evropska 

vas. 

Ni Ni Ni 

April Montiranje filmov. Priprava končne 

predstavitve za projekt Evropska vas. 

Ni Ni Ni 

Maj Montiranje filmov  Ni Ni Ni 

Junij Objava filmov na portalu YouTube in 

predstavitev opravljenega dela 

Ni Ni Ni 

 

IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 

 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh zavedenih 

ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Igor Bahar Da Ni 

Oktober Igor Bahar Da Ni 

November Igor Bahar Da Ni 

December Igor Bahar Da Ni 

Januar Igor Bahar Da Ni 

Februar Igor Bahar Da Ni 

Marec Igor Bahar Da Ni 

April Igor Bahar Da Ni 

Maj Igor Bahar Da Ni 

Junij Igor Bahar Da Ni 

 

ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

V letošnjem šolskem letu smo se pri interesni dejavnosti »Geografsko raziskovanje pokrajine« lotili dveh tem: 

1. Raziskovanje kraške jame Belojače 

2. Geografske značilnosti Grčije v okviru projekta »Evropska Vas« 

 

Kraška jama Belojača v Halozah je največja kraška jama v vzhodnem delu Slovenije. Pri raziskovanju kraške jame je sodelovalo 6 

učencev s katerimi smo večkrat obiskali jamo in jo raziskali v skupni dolžini okoli 600 m od skupnih okoli 750 m. Pri tem smo 

posneli za več kot 2 uri filmskih in zvočnih posnetkov. Te posnetke smo uredili v 9 krajših filmov, ki prikazujejo posamezne dele 

jame. Skupna dolžina teh filmov je 1 ura in 20 minut. Za predstavitev jame smo pripravili še krajši, le 18 minutni film, ki je 

nekakšen povzetek našega raziskovanja. Vse filme smo objavili na portalu YouTube, na lastnem kanalu, tako da so stalno dostopni 

širši javnosti. Svoje delo smo predstavili na občinski predstavitvi raziskovalnih nalog v mestni knjižnici v Rogaški Slatini. 

 

V projektu »Evropska vas« je pri geografskem raziskovanju Grčije sodelovalo 5 učencev in učenk, ki so pripravili vsak lastno 

poročilo o Grčiji, ki je bilo izdelano po geografskih načelih za opisovanje pokrajine/države. Učenki Maša in Tjaša sta naš del 

projekta predstavljali tudi na regijski predstavitvi šol v Celju. 

 

 



 

 

DOSEŽKI  

 

drugi, ne - tekmovalni dosežki 

Našo raziskavo smo posneli na več filmov, ki so objavljeni na portalu YouTube. 

 

RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 

Glede na uspešnost takšnega dela z nadarjenimi in vedoželjnimi učenci bomo s podobnimi projekti  nadaljevali tudi v prihodnem 

šolskem letu. 

  

 3.2.5 EKO IN ZDRAVA ŠOLA 

 

 3.2.5.1 EKO ŠOLA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Janja Bek 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 

Razred/i: 1. - 9. 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Vzgojati  za okoljsko 

odgovornost.  

                  

Vzgojati  za zdrav način 

življenja v zdravem okolju 

(uvajanje ekološko predelane 

hrane,             

 pitniki, gibanje)  

                  

Učinkovita raba naravnih 

virov (voda, odpadki, 

energija) 

                  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Janja Bek 

Prijava ekoakcijskega načrta 

V septembru sem sestavila načrt in prijavila 3 eko projekte (Ekobranje, 

Likovni natečaj, Šolska vrtilnica), 2 ozaveščevalni in zbiralni akciji in kar  

6 izbirnih aktivnosti. 

Oktober Janja Bek 

Prva zbiralna akcija časopisnega 

papirja 

14. 10. 2013 - 25. 10. 2013 

 

November Zbiranje zamaškov, odpadnih 

baterij in tonerjev (skozi vso leto) 

Učenci in starši so prinesli veliko zamaškov, odpadnih baterij in tonerjev.   

December učiteljice I. triade 

likovni natečaj- 

PREDNOVOLETNI ČAS 

Učenci so ustvarjali na temo PREDNOVOLETNI ČAS. Izdelke sem 

poslala komisiji.  

Januar Eko branje Učenci I. triade so prebrali eko knjigo in poustvarjali. 

Februar Janja Bek 

Druga zbiralna akcija zbiranja 

časopisnega papirja 

14. 4. 2014 - 25. 4. 2014 

Učenci eko sveta so pomagali pri tehtanju in beleženju časopisnega 

papirja. 

Marec Janja Bek 

Eko Paket 

Ksenija Antolin 

Eko vrt 

Iz odpadne embalaže tetrapaka smo izdelali nove izdelke. 

 

Učenci so skrbeli za setev semen in saditev čebulic različne zelenjave. Na 

novo smo uredili zeliščne gredice. 

April Petra Dragojevič 

Svetovni dan zemlje-eko  

razstava  

Razstava eko izdelkov  učencev OPB-ja v prostorih trgovine Tuš Rogaška 

Slatina. 

  

Maj Melita T. Pleminitaš, Urban 

Šipec 

Šport špas 

Janja Bek 

Eko vrtilnica v razredu 

Zaradi slabega vremena Šport špas  ni bil izveden. Bile pa so izvedene 

vsebine tega dneva na športnem dnevu v dopoldanskem času. 

 

Učenci 1. razredov smo v svoje lončke posejali različno zelenjavo, za 

katero smo kar nekaj časa pridno skrbeli. Ko je zelenjava dovolj zrasla so 

učenci svoje rastline odnesli domov in jih presadili v svoje vrtove. 

Junij Janja Bek 

Eko poročilo 

Uspešno smo izvedli vse eko projekte. Zapisala sem  vsa poročila, tako da 

je šola pridobila eko zastavo za šolsko leto 2013/2014.. 

 



 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V šolskem letu 2013/2014 smo izvedli tri projekte iz ekoakcijskega načrta in sicer: 

1. EKOBRANJE 

2. EKO VRT 

3. LIKOVNI NATEČAJ 

Izvedli smo že dve zbiralni akciji zbiranja časopisnega papirja. Učenci, starši in učitelji smo pridno prinašali časopisni papir v 

šolo, učenci eko sveta so ga stehtali in zapisal  koliko kilogramov časopisnega papirja je zbral posamezni razred. Podatke smo 

prikazali v tabeli. Skupaj smo zbrali 11.286 kg časopisnega papirja. 

Vso leto pa zbiramo tudi zamaške  in tako pomagamo ljudem v stiski. 

Zbiramo tudi odpadne tonerje, kartuše in baterije. Sodelujem s podjetjem Bitea, ki nam odvažajo nevarne odpadke. 

Na prvi triadi smo v okviru pouka in OPB-ja izdelali hranilnike iz odpadnega materiala in tako opozarjali na vrednoto varčevanja.  

Izdelke smo ob svetovnem dnevu zemlje, 22. 4. 2014  razstavili  v prostorih trgovine TUŠ Rogaška Saltina. Vso leto pa smo dali 

poudarek na varčevanju z elektriko, z vodo, s papirjem, in papirantim brisačkami. Tedensko smo čistili okolico šole in sodelovali  

pri spomladanskem čiščenju v kraju, s čimer skrbimo za lepše okolje v našem kraju. Naša prednostna naloga je še vedno ločeno 

zbiranje vseh vrst odpadkov in zmanjšanje odpadkov.  Sodelovali smo pri projektih (natečaji, razpisi,...). Skrbeli smo za eko vrt. 

Učenci so se spomladi navdušeni podali v setev semen in saditev čebulic različne zelenjave. Pridelek je tudi letos bogat in ga 

bomo pojedli pri šolskem kosilu. Na novo smo uredili zeliščne gredice, ki so prava paša za oči. Prevzele so nas različne vonjave in 

uporabnost zelišč.  

 

 3.2.5.2 ZDRAVA ŠOLA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Marjana Führer 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 

Razred/i: 1. do 9. razred 

Število vključenih učencev: vsi 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

Zavod za varovanje zdravja Celje 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spodbujanje učencev k 

zdravem načinu življenja, k 

koristnim življenjskim 

navadam, h gibanju 

Premalo gibanja, prevelika 

telesna teža 

Ponuditi čim več oblik gibanja       

Z ustrezno prehrano vplivati 

na spremembo načina 

življenja 

Neustrezna izbira hrane Ponuditi čim več sadja in 

zelenjave ter vode za pitje 

      

Krepiti pozitivno 

samopodobo 

Nizka samopodoba  Z znanjem krepiti 

samopodobo, krepiti otrokova 

močna področja 

      

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

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,  petnajst minuti 

rekreativni odmori med urami prve triade. 

Učencem je bila 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 smo še naprej izvajali projekt Shema šolskega mleka z dodanim sirom in kefirjem iz naravnih kefirnih 

zrn. Ostalo je dopoldansko sadje za malico, kozarec vode za zdravje, dosledno upoštevanje in izvajanje predpisanih zdravstvenih 

dijet, upoštevanje prehrambenih navad otrok drugih narodnosti. Upoštevali smo 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 se nadaljevale. Redno spremljanje zdravstvenega in zobozdravstvenega stanja otrok ter higiena 

zob. Učenci od 1. do 5. razreda so tekmovali v akciji Skrb za zdrave zobe. Zmagal je 4.a razred. Gospa Magda Sep, dipl. med. sestra 

je izvajala po vseh razredih teme iz zdravstvene vzgoje. 

Na področju duševnega zdravja smo usmerjali učence višjih razredov v projekt To sem jaz, ki pomaga pri krepitvi pozitivne 

samopodobe. Učenci 4. in 5. razredov pa so sodelovali v projektu Varno s soncem. 

Terminska opredelitev posameznih aktivnosti je zapisana v projektnih listih: 

 FIT,  

šolska prehrana,  

zdrav življenski slog, 

popestrimo šolo. 



 

 

 3.2.5.3 PROJEKT "SHEMA ŠOLSKO SADJE" 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Nataša Berk 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: kuhinjsko osebje, Brigita Hauptman, Nataša Berk 

Razred/i: vsi 

Število vključenih učencev: 539 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja RS. 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Uživati sezonsko lokalno 

dostopna živila ekološke 

pridelave 

Visoke cene lokalno 

dostopnih živil ekološke 

pridelave 

Manj razdelitev a ohranitev 

visoke kakovosti živil 

      

Vključevati v projekt 

avtohtone sorte sadje in 

zelenjave 

Odklonilno vedenje pri 

uvajanju novih živilskih 

proizvodov 

Aktivna udležba pri izboru 

novih proizvodov:  izvedba 

ankete, degustacija 

 

      

Prevzemati odgovornost za 

lastno zdravje in spodbujati k 

pozitivnemu odnosu do 

narave in okolja 

Zadostiti vsem kriterijem 

HACCP monitoringa 

Aktivna udeležba pri pripravi 

obroka - izvedba animacijsko-

vzgojne delavnice v 

prisotnosti kuhinjskega osebja 

z usvojenimi veščinami 

HACCP monitoringa, projekt 

nadgraditi z vključevanjem 

vsebin s področja zdravja, 

kmetijstva, čebelarstva, 

samooskrbe in ekologije  

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Nataša Berk Načrt razdelitev ekološko pridelanega sadja in zelenjave lokalnih 

pridelovalcev je v celoti realiziran 

Oktober Nataša Berk Spletni anketni vprašalnik I. Inštituta za varovanje zdravja RS so izpolnili 

vsi učenci paralelk: 

4.a, 6.a, 8.a, 4.K in 4. Sv. F. 

Izvedene promocijske aktivnosti v okviru projekta Ulice otrokom   

November Nataša Berk 

kuhinjsko osebje 

Uspešno izdeden prijavni postopek za izvajnje projekta v šolskem letu 

2014/2015 

Po načrtu razdeljevanja, začetek razdelitev ekološko pridelanega sadja in 

zelenjave lokalnega pridelovalca 

Izvedene promocijske aktivnosti v okviru projekta Tradicionalni slovenski 

zajtrk 

Izvedene štiri razdelitve ekološko pridelanega sadja in zelenjave  

(eko jabolka, eko korenje) 

December Nataša Berk 

kuhinjsko osebje 

Izvedene tri razdelitve ekološko pridelanega sadja in zelenjave  

(eko korenje, eko jabolka) 

Januar Nataša Berk 

kuhinjsko osebje 

Izvedene štiri razdelitve ekološko pridelanega sadja in zelenjave  

(eko korenje, eko jabolka)   

Februar Nataša Berk 

kuhinjsko osebje 

Izvedene tri razdelitve ekološko pridelanega sadja in zelenjave  

(eko korenje, eko jabolka)     

Marec Nataša Berk 

kuhinjsko osebje 

Brigita Hauptman 

Izvedene tri razdelitve ekološko pridelanega sadja in zelenjave  

(eko jabolka, eko korenje) 

Vložen prvi zahtevek za izplačilo (obdobje od 1.9.2013-31.12.2013)    

April Nataša Berk 

kuhinjsko osebje 

Izvedene štiri razdelitve ekološko pridelanega sadja in zelenjave  

(eko korenje, eko jabolka)     

Maj Nataša Berk 

kuhinjsko osebje 

Brigita Hauptman 

Izvedene tri razdelitve ekološko pridelanega sadja (eko jagode) 

Vložen drugi zahtevek za izplačilo (obdobje od 1.1.2014-31.03. 2014)          

Junij Nataša Berk 

kuhinjsko osebje  

Izvedene štiri razdelitve ekološko pridelanega sadja (jagode)  

Vložen tretji zahtevek za izplačilo (obdobje od 1.4.2014-24.06.2014) 



 

 

Brigota Hauptman Spletni anketni vprašalnik II. Inštututa za varovanje zdravja RS so izpolnili 

vsi učenci paralelk: 4.a, 6.a, 8.a, 4.K in 4. Sv. F.   

Izpolnjen spletni vprašalnik za odgovorno osebo za izvajanje SŠS           

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učencem smo dnevno ponujali sveže raznovrstno sadje iz sadne košare, s katerim so si lahko postregli skozi ves dan v času bivanja 

v šoli. V okviru projekta Shema šolsko sadje smo izvedli 28 razdelitev ekološko pridelanega sadja in zelenajve lokalnega 

pridelovalca. 

Trikrat letno smo nosilcu EU projekta - Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja poslali zahtevek za 

povrnitev stroškov nakupa ekološko pridelanega sadja in zelenjave. Pripadajoča sredstva smo porabili 99,98%. 

Za obveščanje zunanje javnosti o omenjenem projektu je izdelan plakat, izvedli smo tudi promocijske aktivnosti v sklopu projekta 

Tradicionalni slovenski zajtrk in Ulice otrokom. V okviru projekta smo učencem ponujali izključno ekološko pridelano sadje in 

zelenjavo lokalnega pridelovalca.   

 

 3.2.5.4 PROJEKT "ŠOLSKO MLEKO" 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Nataša Berk 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: kuhinjsko osebje, Franc Kregar, Brigita Hauptman, Nataša Berk 

Razred/i: vsi 

Število vključenih učencev: 539 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja RS. 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Pritegniti k javnemu razpisu 

za sukcesivno dobavo živil 

lokalne pridelovalce mleka in 

mlečnih izdelkov  

Majhen interes zaradi 

predložitve obsežne  razpisne  

dokumentacije  

Nudenje nasvetov in pomoči 

pri zbiranju ustrezne 

dokumentacije, napotitev 

pristojnim institucijam 

 

      

Krepiti znanje in veščine za 

zdravo prehranjevanje ter 

zdrav življnjski slog in 

uvajati nove mlečne prizvode 

v okviru uredbe 

Odklonilno vedenje pri 

uvajanju novih živilskih 

proizvodov 

Aktivna udležba pri izboru 

novih proizvodov:  izvedba 

ankete, degustacija 

      

Vplivati na odnos učencev do 

mleka in po zaslugi projekta 

oživiti stare jedi 

Zadostiti vsem kriterijem 

HACCP monitoringa 

Aktivna udeležba pri pripravi 

obroka - izvedba animacijsko-

vzgojne delavnice v 

prisotnosti kuhinjskega osebja 

z usvojenimi veščinami 

HACCP monitoringa, 

izdelava in predstavitev 

projektne naloge 

      

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učencem smo za zajtrk oz. malico ponujali toplo ali hladno mleko trikrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih, sredah in četrtkih. Ob 

sredah smo ponujali na jedilniku mleko s 3,5% m.m., ob ponedeljkih in četrtkih pa mleko z 1,5% m.m. Učencem smo dvakrat na 

teden ponudili tudi kakav, da so si lahko po želji pripravili kakavov napitek. V letošnjem šolskem letu smo v okviru projekta in v 

skladu s predpisi začeli z razedeljevanjem dveh dodatnih proizvodov. Vsak torek smo učencem ponudili sir, enkarat do dvakrat 

mesečno pa kefir iz naravnih kefirjevih zrn. Trikrat letno smo nosilcu EU projekta - Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge 

in razvoj podeželja poslali zahtevek za izplačilo pomoči.  

Za obveščanje zunanje javnosti o omenjenem projektu je izdelan plakat in zloženka s pomembnimi informacijami, dostopna na 

informacijskem mestu ob vhodu v šolo.   

 

 3.2.6 MUZIKAL MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Martin Druškovič, Mojca Kmetec 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: vodja projekta: mag. Karla Škrinjarić, spec.,  

                                                                režiserja: Mojca Kmetec, Martin Druškovič 

Razred/i: od 3. do 9. razreda 



 

 

Število vključenih učencev: 37 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

20 20 100       

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

V delo aktivno vključiti 

učence, ki so prepoznani kot 

nadarjeni na različnih 

področjih, kot je petje, ple.s 

Prenizka samoiniciativnost 

vključenih učencev.  

motivacija učencev, ki so že 

nastopili v muzikalu; pomoč 

novim učencem pri petju in 

plesu.  

Upoštevane zamisli in 

kreativnost  učencev. 

Pri učencih krepiti odnos do 

dela in spoznanje, da z lastnim 

potencialom, trudom in 

odpovedovanjem krepimo 

zaupanje vase in vero v uspeh. 

Neupoštevanje pravil.  Jasno postavljena pravila. Vzgoja za kolektivnost, 

učenci težijo k istemu cilju. 

Pripraviti predvsem nove 

učence, da bodo znali zbrano 

moč in energijo prenesti tudi 

na publiko, da bodo učenci kot 

igralci, pevci in plesalci s 

svojim pozitivnim vzorom 

vplivali tudi na sošolce, ki 

bodo lahko izbirali podobna 

ravnanja in vedenja. 

Zadržanost na novo vpisanih  

učencev 

Vaje za sprostitev. Učenci so ugotovili, da je ples 

in petje ena od oblik 

sprostitve. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI (vsebina, kraj, udeleženci, ...) 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September vodja projekta, režiserja,  

scenaristka,  kostumografinja,  

vaje plesalcev z učiteljico Leonido 

Špiljak 

petje  pesmi z novimi učenci, ponovitev pesmi, razdelitev vlog, vaje; 

popravki kostumov za nove učence 

Oktober vodja projekta, režiserja,  

scenaristka,  kostumografinja; 

vaje plesalcev z učiteljico Leonido 

Špiljak  

skupne vaje s pevci in plesalci; spremljanje napredka, upoštevanje 

predlogov učencev, odprava napak 

November vodja projekta, režiserja,  

scenaristka,  kostumografinja, 

računalničar 

Vaje na odru KC z mikrofoni. 

Predstava muzikala za dve OŠ: 21.11. 2014  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Muzikal Moj dežnik je lahko balon je na II. OŠ Rogaška Slatina nastajal ob 90-letnici rojstva slovenske pisateljice Ele Peroci. S tem 

smo se želeli na prav poseben način pokloniti njenemu delu. Učenci so literarno predlogo prelili v dramsko besedilo ter pomagali 

pri idejni scenski zasnovi. Ob pomoči mentorjev je nastala zelo odmevna predstava, ki so jo učenci izvrstno predstavili številnim 

obiskovalcem.  

V mesecu maju 2013 smo opravili izbor učencev, ki so nadarjeni na plesnem in pevskem področju.Vloge smo zamenjali zaradi 

pevcev in plesalcev, ki so v lanskem letu zaključili osnovno šolo.   

Vaje v mesecu septembru so potekale z novimi pevci v muzikalu, nato smo nadaljevali s skupnimi vajami do predstave. 21. 11. 2013 

smo v Kulturnem centru v Rogaški Slatini zelo uspešno nastopili za učence OŠ Cirkovce in za Šolski center Rogaška Slatina. 

 

 3.2.7 GREGORJEVO- MEDNARODNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN  9. 3. 2014 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: KD Spominčice 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu:  8- Karla Škrinjarić, Nežka Lubej,  Mojca Kmetec, Nataša Berk, Damjana Kralj, 

Mojca Pažon in ostali, ki pomagajo pri sami organizaciji in izvedbi prireditve. 

Razred/i: 1. do 9. razred 

Število vključenih učencev: okoli 300 

Organizacija tekmovanja: državno  

 



 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 

KD SPOMINČICE 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Na enem mestu želimo zbrati 

množico otrok v pisanih 

narodnih nošah in s cvetjem, 

plesom in petjem pričarati 

sproščeno vzdušje prihoda 

pomladi. 

-slab odziv skupin iz 

oddaljenih držav 

 

 

-preveliki stroški za 

večdnevna gostovanj tujih 

skupin 

- premalo nastopov za tuje 

skupine 

   pravočasno pošiljanje 

povabil za srečanje- že junija 

ali septembra  

 

 iskanje sponzorjev 

 

 

pravošasna povezava s 

Termami 

Olimia,Europarkom,… 

      

Z obujanjem ljudskih plesov, 

pesmi in običajev želimo 

spoznavati, ohranjati in 

negovati ljudsko izročilo. 

/             

Ob sodelovanju s TDRS, 

turističnim podmladkom  in 

DPMi  želimo poskrbeti za 

bogat kulturni utrip kraja s 

turističnimi stojnicami, kjer se 

bodo predstavili ponudniki iz 

domačega in tujih krajev- 

predstavitev običajev, 

kulinarike in kulture. 

slabo vreme 

slaba prodaja 

slab odziv stojničarjev 

postavitev tržnice v 

neposredno bližino prireditve- 

kulturni center, arkade 

Kristalne dvorane, 

stojničarji ne plačajo stojnice 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI (vsebina, kraj, udeleženci, ...) 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September nabor skupin, pošiljanje vabil za 

sodelovanje- Karla Škrinjarić, 

Mojca Kmetec, Nežka Lubej, 

Bojan Knific 

prestavljeno na januar 

Oktober dogovori za nastope tujih skupin- 

mag.Karla Š., Mojca K. 

da 

Januar potrditev udeležbe za tuje in 

domače skupine 

da 

Februar vrstni red srečanja, sestanek 

ožjega tima Mojca Kmetec 

da 

Marec organizacijski sestanek, izvedba 

prireditve- mag. Karla Škrinjarić  

da 

April Poročilo projekta Mojca Pažon da 

Junij iskanje novih skupin prestavljeno na jesen 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

S projektom Na gregorjevo, ki smo ga zaokrožili v enodnevni otroški folklorni festival,smo začeli leta 2008 in z njim domačine in 

obiskovalce opozorili na pomen poustvarjanja plesnega in drugega izročila. Zdravilišče je sicer najbolj poznano po mineralni, 

termalni in naravni pitni vodi. Na svoj kraj, njegovo kulturno in zdraviliško dediščino smo Slatinčani zelo ponosni, smo pa k temu 

želeli dodati nekaj starega (izročilo) in novega (prireditev) hkrati, kar se je z organizacijo srečanja Na Gregorjevo tudi uresničilo. 

Tudi letos je nastopilo 7 otroških folklornih skupin. Prireditev smo izvedli 9. 3. 2014 na Evropski ploščadi, kjer se je vsaka skupina 

predstavila tudi s stojnico. 

Odnos do kulturne dediščine se še prav posebej razvija prek petja, plesa, igre ter spoznavanja šeg in navad, zato je prav, da mladim 

tudi prek mednarodnih srečanj omogočimo stik s tovrstnimi vrednotami in vzgajamo odnos do izročila svojega okolja in izročila 

drugih območij. Z dostojnim in odgovornim odnosom in vključevanjem prvin plesnega izročila v učno-vzgojni proces bomo 

postopoma dosegli globljo pripadnost prostoru in spoštovanje tradicije skupnosti, v kateri prebivamo, zagotovo pa tudi utrdili tudi 

narodno identiteto.      

 

 3.2.8 PROJEKT safe.si 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Marjana Zajko 



 

 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIOZŠtevilo in poimenski seznam sodelujočih v timu: 3; Marjana Zajko, Helena 

Mikša, Nataša Berk 

Razred/i: 1.-4.  

Število vključenih učencev: 80 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

10 5 50 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Seznanjanje učencev z varnim 

in odgovornim uporabljanjem 

interneta. 

                  

Spodbujanje projektnega dela 

pri oblikovanju končnega 

izdelka.  

              

Širjenje pomena varne rabe 

interneta z oblikovanjem 

zloženke ob varnem dnevu 

interneta. 

                  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

December Marjana Zajko, Helena Mikša, 

Nataša Berk: Prijava k 

sodelovanju v nagradnem 

natečaju. 

V tem šolskem letu ni bilo razpisanega natečaja. 

Februar Marjana Zajko, Helena Mikša, 

Nataša Berk: Mesec varne rabe 

interneta. 

10. 2. 2014 se je izvedel dan varne rabe interneta. 

Marec Marjana Zajko, Helena Mikša, 

Nataša Berk: Oddaja izdelkov. 

Zaradi neaktivnega razpisa se za natečaj izdelki niso izdelali. 

Junij Marjana Zajko, Helena Mikša, 

Nataša Berk: Vrednotenje.  

Pregled načrtovane dejavnosti. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V letošnjem šolskem letu ni bilo razpisanega nagradnega natečaja, vseeno pa smo posvetili tematiki 5 ur vzgojno-izobraževalnega 

dela. Ugotovili smo, da se otroci zavedajo različnih nevarnosti, ki prežijo nanje na internetu, vendar pa to ne pomeni tudi, da se bodo 

vedno znali nevarnostim izogniti. Tudi, če se zavedajo nevarnosti, nekaterih otrok te nevarnosti preprosto ne skrbijo. Zavedanje 

nevarnosti je ključnega pomena pri učenju otrok, da bi se problematičnim situacijam na spletu izognili. 

 

 3.2.9 PROJEKTI I. VIO IN OPB 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: učitelji I. VIO in OPB 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 25; Marta Weilguni, Janja Bek, Helena Mikša, Tanja Pirš, Gabrijela Žagar, 

Damjana Kralj, Ksenija Šket, Natalija Šlogar, Mojca Kmetec, Dragan Šućur, Marjana Zajko, Nataša Berk, Marko Čonžek, Goran 

Koražija, Jernej Stojnšek, Jelka Županec, Urban Šipec, Leonida Medved, Marjana Plemenitaš, Mojca Pažon, Marjana Gregorčič, 

Petra Dragojević, Natalija Horvat, Alenka Klemenčič, Melita Plemenitaš Tkalec 

Razred/i: 1.-6. 

Število vključenih učencev: 269 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

 

 

 

 

 



 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spoznavanje vrednot in 

negovanje sprejemljivih 

vedenj. 

Nedoslednost pri upoštevanju 

vrednot. 

Z lastnim zgledom do boljših 

rezultatov. 

      

Ustvarjalna tišina in 

osredotočenost na delo. 

Nedoslednost pri upoštevanju 

šolskih pravil. 

Ponavljanje šolskih pravil do 

avtomatizacije. 

      

Zagotoviti vzpodbudno, 

zdravo in varno psihosocialno 

in fizično učno-vzgojno 

okolje za otrokov razvoj, 

izhajajoč iz otrokovih močnih 

področij. 

                  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Projekt Vrednote - Gabrijela 

Žagar; 

Klasifikacija ciljev po Bloomu - 

Damjana Kralj; 

Številčno ocenjevanje v 3. 

razredu - Natalija Šlogar; 

90-letnica Čebelarskega društva 

Rogaška Slatina (14. 9. 2013); 

Govorno-bralna pismenost - 

Marjana Zajko; 

Učenci in učitelji I. VIO in OPB so se vključili v  program »Etika in 

vrednote v vzgoji in izobraževanju«, katerega varuhinja je bila Gabi Čakš. 

Učiteljice I. VIO so klasificirale cilje po Bloomu za slovenščino in projekt 

uspešno predstavile na pedagoški konferenci, roditeljskih sestankih in 

ravnateljem naše območne enote. 

Ob 90-letnici Čebelarskega društva Rogaška Slatina so učenci interesne 

dejavnosti Ritmika in Folklora ter učenci 2. b sodelovali v kulturnem 

programu, ki je potekal v Kulturnem centru. V prvem razredu se je začel 

izvajati projekt Govorno-bralna pismenost. 

 

Oktober Teden otroka - Marjana Zajko; 

Sodelovanje s 5-letniki - Helena 

Mikša, Marta Weilguni; 

Sodelovanje s Pegazovim domom 

ob svetovnem dnevu ostarelih, 1. 

10. 2013 - Petra Železnik; 

Projekt Pasavček - Dragan Šućur; 

Evropska vas - Marjana Zajko; 

 

V projektnem Tednu otroka so bile izvedene različne ustvarjalne 

dejavnosti, predstavitveni dan OPB in druženje z učenci OPB I. OŠ 

Rogaška Slatina. 5-letniki so se večkrat sestali s prvošolčki in dobivali 

vpogled v dejavnosti, ki se odvijajo na šoli. 

Ob svetovnem dnevu ostarelih smo izdelali darilca za varovance 

Pegazovega doma, učenci pa so jih razveselili s kratkim kulturnim 

programom. Tudi v tem šolskem letu smo nadaljevali z državnim 

projektom Pasavček, ki se je odvijal na centralni in obeh podružničnih 

osnovnih šolah. Spoznavanje evropske države Grčije je potekalo v sklopu 

projekta Evropska vas. 

November Tradicionalni slovenski zajtrk, 

15. 11. 2013 - Nataša Berk; 

Projekt safe.si - Marjana Zajko; 

Bazar - Nataša Berk; 

Pripravili smo razstavo ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku.  

Začeli smo izvajati projekt safe.si in spoznavati pasti, ki prežijo na 

internetu. Izdelke za Bazar so prispevali učenci centralne in podružnične 

šole. 

December Projektni december - Ksenija 

Šket; 

EKO projekt - Janja Bek; 

V projektnem decembru so učenci sodelovali v izobraževalno-ustvarjalnih 

delavnicah in prispevali izdelke za likovni natečaj Prednovoletni čas. 

Januar Tečaj smučanja in deskanja na 

snegu - športni pedagog; 

Tečaj smučanja in deskanja na snegu se zaradi prenizkega števila vpisanih 

ni realiziral.  

Februar Kulturni teden - Tanja Pirš; Rdeča nit kulturnega tedna je bila Kultura v naših očeh, ki je obsegal 

kulturno vedenje, spoznavanje kulturnih ustanov in ustvarjalcev, 

ustvarjanje lastne knjige (Jaz, pisatelj in ilustrator), sodelovanje z 

likovnimi in literarnimi izdelki na natečaju Evropa v šoli Mladi 

sporočamo odraslim, ogled filmčkov na Kulturnem vrtiljaku (10. 2. 2014), 

portret Franceta Prešerna in obisk Mestne knjižnice Rogaška Slatina. 

Marec Branje knjig z EKO vsebino, 

EKO paket - Janja Bek; 

V okviru projekta EKO paket so se izdelovali iz tetrapaka novi izdelki. 

14. 3. 2014 so si učenci I. VIO ogledali animirani film v Kulturnem 

centru. 

April Razstava OPB ob svetovnem 

dnevu zemlje, 22. 4. 2014 - Petra 

Dragojević; 

Mavrično srečanje v OPB, 10. 4. 

2014 - Marta Weilguni, Helena 

Mikša 

EKO razstava, Bodi moder in varčuj,  učencev podaljšanega bivanja je 

bila na ogled v trgovskem centru Tuš od 22. 4. do 4. 5. 2014. 

Mavrično srečanje se je izvedlo 8. 4. 2014 na šolskem igrišču, kjer so 

učenci likovno ustvarjali s predstavniki Društva likovnih umetnikov 

Mavrica. 

Maj Na urbanovo, 23. 5. 2014 - 

Damjana Kralj; 

Druženje učencev šol je potekalo na Evropski ploščadi v organizaciji I. in 

II. OŠ Rogaška Slatina. 

Junij Zaključna prireditev II. OŠ 

Rogaška Slatina. 

Zaključna prireditev se je izvedla v avli šole, kjer so sodelovali učenci od 

1. do 5. razreda. 

 



 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učiteljice in učitelji I. VIO in OPB so sodelovali pri zapisu projektnega lista za šolsko leto 2013/14 in pri tem upoštevali, da je 

potrebno načrtovati dejavnosti, ki bodo zagotovljale vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično učno-vzgojno okolje za 

učenčev razvoj, izhajajoč iz njihovih močnih področij. Med šolskim letom so učenci v sklopu različnih dejavnostih spoznavali 

vrednote in spoznavali ter negovali sprejemljiva vedenja. Iz zapisanega je razvidno, da smo delovali v smeri kakovosti in 

učinkovito timsko sodelovali. 

 

 3.3 OPB AKTIVNOSTI 

 

 3.3.1 MAVRIČNO SREČANJE V OPB 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Marta Weilguni, Helena Mikša 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Ernest Artič  

Razred/i: 1.-5 .r. 

Število vključenih učencev: 20 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

5                   

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II.OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spodbujanje 

medgeneracijskega 

sodelovanja in povezovanja s 

subjekti iz kraja - DLLU 

Mavrica.      

                  

Likovno poustvarjanje 

učencev, ki se specifično 

izražajo na likovnem 

področju. 

                  

Razvijanje ustvarjalne 

likovnoizrazne zmožnosti in 

negovanje individualnega 

likovnega izraza. 

                  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Marta Weilguni, Helena Mikša, 

DLLU Mavrica. 

Dogovor in načrtovanje 

aktivnosti z DLLU 

Mavrica.      

27. 9. 2013 - dogovor in uskladitev termina s predsednico DLLU Mavrica, 

ga. Jožico Trobec. 

Februar Aktiv OPB-načrtovanje in ožji 

izbor otrok. 

Sestanek z vodji oddelkov podaljšanega bivanja, smernice za izbiro 

učencev, ki bodo sodelovali na Mavričnem srečanju.  

Marec Marta Weilguni, Helena Mikša, 

DLLU Mavrica. 

Timski sestanek o načrtovanju in 

realizaciji Mavričnega 

srečanja.      

Sestanek tima o izvedbi srečanja, o sodelujočih učencih, o likovni tehniki 

in motivih. Pripravili bomo postavitve več motivov tihožitij (stare posode, 

šopek cvetja, sadje v košari). Skupaj smo se odločili ta tehniko slikanja 

tempera na karton. Karton bomo predhodno prekrili z belo Jupol barvo. 

Člani DLLU Mavrica predlagajo spremembo datuma srečanja. 

Dogovorimo se za nov termin: 8. 4. 2014. 

April Marta Weilguni, Helena Mikša, 

DLLU Mavrica. 

10. 4. 2014 - MAVRIČNO 

SREČANJE na centralni šoli. 

8. 4. 2014, od 14.00 do 16.30, Mavrično srečanje na igrišču pri II. OŠ 

Rogaška Slatina. Sodeluje 20 učencev in 4 člani DLLU Mavrica. 

Ustavrajanje so si lahko po 15.00 ogledali tudi učenci OPB. Kdor je želel 

je lahko ustvarjal s člani društva. Izdelke, ki so nastali smo razstavili na 

hodniku šole.  

Junij Marta Weilguni, Helena Mikša, 

DLLU Mavrica. 

Evalvacija.     

Zaključno poročilo in načrtovanje Mavričnega srečanja za šolsko leto 

2014/2015. 

 



 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

 

V mesecu aprilu smo v OPB organizirali MAVRIČNO SREČANJE. Pri ustvarjanju so sodelovali učenci od 1. do 5. razreda. Ga. 

Jožica Trobec se je prijazno odzvala našemu vabilu in s seboj pripeljala še druge likovne umetnike. Skupaj z njimi smo  8. april v 

popoldanskem času na šolskem igrišču pripravili pravo slikarsko kolonijo. Odločili smo se za slikanje na večje trde kartone. 

Slikarstvo je namreč ena izmed temeljnih strok likovne umetnosti, ki ima za osnovno ploskev in upodobitve gradi z uporabo barve 

in črt. Mladi umetniki so slikali tihožitja cvetja , sadja, posod. Motiv so si izbrali sami izmed pripravljenih postavitev. Likovni 

umetniki so jim svetovali pri delu in jim podali marsikateri uporabni nasvet, ki bo mladim ustvarjalcem koristil pri nadaljnem 

ustvarjanju.  

Skupaj smo preživeli prijeten ustvarjalen popoldan, ki se ga bomo radi spominjali in ga v naslednjem šolskem letu  ponovili. 

 

 3.3.2 TEDEN OTROKA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Marjana Zajko 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 26; Janja Bek, Marta Weilguni, Tanja Pirš, Helena Mikša, Gabrijela Žagar, Dragan 

Šućur, Damjana Kralj, Ksenija Šket, Natalija Šlogar, Marjana Zajko, Mojca Kmetec, Nataša Berk, Jernej Stojnšek, Goran Koražija, 

Urban Šipec, Jelka Županec, Leonida Medved, Malita Plemenitaš Tkalec, Klavdija Strniša, Alenka Klemenčič, Natalija Horvat, 

Marjana Plemenitaš, Mojca Pažon, Petra Dragojević, Martin Druškovič, Marta Strniša. 

Razred/i: 1. - 6. 

Število vključenih učencev: učenci I., II. VIO in OPB 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

15 15 100 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Organiziranje različnih 

prostočasnih in razvedrilnih 

programov za otroke. 

                  

Druženje z učenci oddelkov 

PB centralne šole in I. OŠ 

Rogaška Slatina.  

Neupoštevanje pravil varne 

hoje. 

Pogovor z učenci o 

upoštevanju pravil pešca v 

prometu pred odhodom. 

      

Sodelovanje z DPMI pri 

oblikovanju programa tedna 

otroka. 

                  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Marjana Zajko: Zapis o izbrani 

temi v šolski publikaciji. 

Povezovanje s šolami, vrtcem, 

knjižnico v občini Rogaška 

Slatina in Društvom prijateljev 

mladine Iskrice. 

Za objavno v Zanimivčku sem sestavila zapis o Tednu otroka. Do 

predvidenega datuma sem prejela zapise načrtovanih dejavnosti, ki so se 

izvajale v okviru Tedna otroka in uredila zbirnik za objavo v Rogaških 

novicah.   

Oktober Učitelji I., II. VIO in OPB: 

Izvedba projektnega tedna. 

V sklopu projektnega tedna so se organizirale in izvedle različne aktivnosti. 

Uvod v projektni teden je bil predstavitveni dan za starše, 7. 10. 2013. 

Učenci OPB I. in II. OŠ Rogaška Slatina so se družili  v Anini galeriji 10. 

10. 2013. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Letošnja tema projektnega tedna je bila KAKO JE BITI OTROK V DANAŠNJI DRUŽBI. Izbrana tema je  spodbujala 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 ... 

Temo smo vključevali v vzgojno-izobraževalno delo tako na centralni šoli kot na obeh podružničnih šolah. V ta namen so se v tem 

tednu odvijale različne delavnice za učence I., II. VIO in OPB. 

V tednu otroka smo v povezavi z DPM Iskrice izvedli različne delavnice: branje v naravi, branje starejših otrok mlajšim, delavnico 

ljudskega izročila, glasbeno, likovno in športno delavnico.  

 

 



 

 

 3.3.3 VESELI DECEMBER 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Ksenija Šket  

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Janja Bek, Marta Weilguni, Tanja Pirš, Helena Mikša, Gabrijela Žagar, Damjana 

Kralj,  Natalija Šlogar, Marjana Zajko, Mojca Kmetec in ostali učitelji 1., 2. in 3. razreda OPB  

Razred/i: 1.a,1.b, 2.a,2.b, 3.a,3.b 

Število vključenih učencev: vsi učenci 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

Dejavnosti se bodo izvajale v 

okviru pouka ter v času 

podaljšanega bivanja.  

/ / / 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj 
Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi izboljšav 

- Učenci sodelujejo pri izvedbi 

tehniškega dne (od načrtovanja 

do izvedbe) s končnim ciljem 

izdelati funkcionalen in 

uporaben izdelek. 

 

STROŠKI: material za izdelavo 

dekoracije: 

- različni barvni veliki 

šeleshamerji (30 kom x 0,70 =  

21,00 

- lepila Mekol (6 kom x 3,00 = 

18,00 

- Ostalo 50,00  

  Pri praktičnem delu je 

potrebno poskrbeti za 

ustrezno varnost pri delu, kar 

pomeni ustrezno velikost 

skupin, učenci morajo imeti 

dovolj postora za delo, stalni 

nadzor nad učenci in, v 

kolikor je potrebno, zaščitna 

sredstva za delo z orodji in 

pripomočki.  

 

Učenci morajo upoštevati red 

in pravila, ki so jim bila 

podana ob začetku.   

/ 

- Učenci si ogledajo 

GLEDALIŠKO/LUTKOVNO 

PREDSTAVO ali RISANKO 

ali FILMSKO PREDSTAVO V 

KULTURNEM CENTRU V 

ROGAŠKI SLATINI (izbor 

glede na ponudbo v mesecu 

novembru.  

 

BREZ STROŠKOV.      

Pot od šole do Kulturnega 

centra (različni padci, 

prometna nesreča). Smo 

udeležnci v prometu.  

Podana jasna pravila za hojo 

po pločniku in prečkanje 

ceste ter vedenje na poti. 

 

Zadostno število 

spremljevalcev glede na 

število učencev v skladu z 

normativi.  

 

Otrokom (vsaj prvima in 

zadnjima v koloni) obleči 

odsevne brezrokavnike.  

 

/ 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

November - Načrtovanje decembrskega 

programa (branje pravljic, učenje 

novih pesmi, izdelovanje 

voščilnic…). 

- Načrtovanje tehniškega dne (od 

ideje do izvedbe: določitev 

natančneje klasificiranih ciljev 

tehniškega dne po razredih in 

medpredmetno povezovanje, 

določitev okvirne teme in vsebin, 

skrb za varnost pri delu z orodji in 

pripomočki, dejavnosti učencev 

ter način spremljanja).  

Načrtovanje decembrskih dejavnosti je potekalo znotraj aktiva. Dejavnosti 

so bile pestre in so se med seboj prepletale. Dejavnosti so bile takšne, da so 

bili učenci aktivni.  

 

1. Izbira pravljice (3.a - PINGVIN PIT, 3.b - IZGUBLJEN & NAJDEN, 

1.a - JELEN JARKO, 1.b  

2. Doživeto branje pravljice (učitelj) 

3. Pripovedovanje pravljice po spominu (učenci učencem) 

4. Izluščanje vrednote, ki se skriva v pravljici 

5. Pogovor o junakih 

6. Zapisi domišljijskih zgodb z istimi junaki v drugačni preobleki 

7. Novoletna dekoracija (izdelava) - rdeča nit - izbrana knjiga 

8. Decembrski koledar presenečenja - Pingvin Pit je poln različnih domislic 



 

 

 

- Zbiranje ponudb za ogled 

predstave v Kulturnem centru. 

Izbor. Določitev datuma ogleda. 

9. Urejanje učilnice in ter zunanjih in notranjih panojev v prazničnem 

vzdušju 

10. Evalvacija je potekala v obliki pogovora z učenci (Kaj ti je bilo najbolj 

všeč? Zakaj? Kaj bi delal prihodnje leto?...) 

 

V mesecu decembru (24.12.2013) smo se udeležili koncerta, ki so ga 

pripravili pevski zbori naše šole v Kulturnem centru, zato smo se na aktivu 

odločili, da si risani film ogledamo kasneje.  

Ogledali smo si ga v mesecu marcu (14.3.2014) - Ernest in Celestina.  

December - Izvedba tehniškega dne. 

- Obvestilo staršem o predstavi ter 

seznanitev s ceno predstave. 

- Načrtovanje dejavnosti pred in 

po ogledu predstave (v povezavi s 

cilji učnega načrta). 

Tehniški dan je bil izveden 29. 11.2013. Na tehniškem dnevu so sodelovali 

tudi starši.  

Starši so bili seznanjeni s ceno predstave z obvestilom (2,50). Obvestilo je 

sestavila vodja aktiva I. VIO Marjana Zajko (v vednost in podpis 

ravnateljici).  

Realizirani cilji filmske vzgoje:  

Učenci: 

- izražajo doživljanje, razumevanje in vrednotenje risanega filma; 

- spoznavajo posebnosti medijev (razliko med risanko in filmom). 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Ker je bilo načrtovanje in organizacija dela znotraj aktiva dorečena, je delo potekalo tekoče.  

 

 3.3.4 "NA URBANOVO - DRUŽENJE UČENCEV I., II. IN III. OŠ 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Damjana Kralj 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Damjana Kralj 

Razred/i: 1. - 3. 

Število vključenih učencev: 181 + I. OŠ 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

5 5 100 / 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Načrtovanje in povezovanje z 

učiteljicami I. in III. OŠ 

            Sodelovanje z učiteljicami I. 

OŠ je potekalo tekoče, brez 

zapletov. Srečale smo se 

večkrat in skupaj oblikovale 

aktivnosti, potrebne za 

kakovostno izvedbo dneva. 

Prijava dogodka na občino, ter 

objava v Rogaških novicah in 

šolski spletni strani 

            Za prijavo dogodka občini je 

bila zadolžena I. OŠ. 

Izvedba predvidenega 

programa na Evropski 

ploščadi 

Slabo vreme. Predviden rezervni program. Predviden program je bil 

izveden po planiranem 

dnevnem redu. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

April Srečanje učiteljic I., II. in III. OŠ 

in začetni dogovori o izvedbi 

programa "Na Urbanovo" 

Sodelovanje z učiteljicami I. OŠ je potekalo tekoče, brez zapletov. Srečale 

smo se večkrat in skupaj oblikovale aktivnosti, potrebne za kakovostno 

izvedbo dneva.      

Maj - Prijava dogodka na občino 

- Objava napovednika v   

  Rogaških novicah in na   

  šolski spletni strani 

- 23.5. 2014 - Na Urbanovo 

      

 

 



 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Glavni organizator projekta "Na Urbanovo" je v tekočem šolskem letu bila I. OŠ Rogaška Slatina. Z vodjo projekta sva se dogovarjali 

o poteku celotnega dneva in skupaj zbirali ideje za aktivnosti, ki bi potekale ta dan. Predvideli sva rezervni program v primeru 

slabega vremena, ki pa ga ni bilo potrebno izvesti, saj so bile vremenske razmere ugodne. Predviden program je potekal tekoče. 

Projekta se žal niso mogli udeležiti učenci III. OŠ in vrtca Rogaška Slatina, saj so imeli planirane druge aktivnosti. Zato bi bilo 

smiselno, da se vse udeležence obvesti o dogodku že v začetku šolskega leta, tako da umestijo projekt v letni delovni načrt. 

 

 3.3.5 LOGO URICE 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Helena Mikša 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Marjana Zajko, Helena Mikša, Petra Dragojević 

Razred/i: 1.-3. r. 

Število vključenih učencev: vpisani učenci 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

30 30 100 95 

 

Udeležba na tekmovanju: šolsko       

   državno   

Organizacija tekmovanja: šolsko 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, ZOTKS-Zveza za tehniško kulturo Slovenije.      

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Zgodnje učenje računalništva 

ter osnov programiranja v 

programu MSW 

LOGO.      

                  

Spoznavanje zapisovanja 

računalniških programov v 

okviru obogatitvene 

dejavnosti OPB.      

                  

Sodelovanje vseh vpisanih 

učencev na izbirnem šolskem 

tekmovanju in najboljših 

učencev na državnem 

tekmovanju za POKAL 

LOGO. 

                  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Helena Mikša, Marjana Zajko, 

Petra Dragojević. 

Zbiranje prijav, načrtovanje. 

Vpis učencev v obogatitveno  dejavnost LOGO URICE. 

Oktober Helena Mikša, Marjana Zajko, 

Petra Dragojević      

LOGO URICE v okviru OPB. 

November Helena Mikša, Marjana Zajko, 

Petra Dragojević      

LOGO URICE v okviru OPB. 

December Helena Mikša, Marjana Zajko, 

Petra Dragojević      

LOGO URICE v okviru OPB. 

Januar Helena Mikša, Marjana Zajko, 

Petra Dragojević. 

Priprava otrok na šolsko 

tekmovanje.      

Priprava učencev na izbirno šolsko tekmovanje LOGO. 

Februar Helena Mikša, Marjana Zajko, 

Petra Dragojević. 

ŠOLSKO TEKMOVANJE 

LOGO na centralni šoli-27. 2. 

2014.      

18. 2. 2014 - izbirno šolsko tekmovanje LOGO v računalniški učilnici 

centralne šole. 



 

 

Marec Helena Mikša, Marjana Zajko, 

Petra Dragojević. 

Državno tekmovanje za prehodni 

POKAL LOGO, 15. 3. 2014 v 

vrtcu Izvir Rogaška 

Slatina.      

Priprava učencev na državno tekmovanje. 

 

29. 3. 2014 državno tekmovanje za 17. POKAL LOGO. 

Junij Helena Mikša, Marjana Zajko, 

Petra Dragojević. 

Evalvacija.      

Zaključno poročilo. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Logo urice, obogatitveno dejavnost podaljšanega bivanja, je na centralni šoli obiskovalo 37 učencev od 1. do 3. razreda in 7 

učencev 2. in 3.razred na POŠ Kostrivnica.  Vključeni učenci so pridobili osnovna znanja za programiranje v programu MSW 

LOGO. 18. 2. 2014 smo v računalniški učilnici centralne šole izvedli šolsko tekmovanje, na katerem je sodelovalo  41 otrok prve 

triade centralne šole in POŠ Kostrivnica. Deset  najboljših parov se je 29. 3. 2014 pomerilo na državnem tekmovanju za 17. 

računalniški pokal LOGO v organizaciji ZOTKS iz Ljubljane in Vrtca Rogaška Slatina. Učenci so odlično tekmovali, po zaslugi 

dobrih rezultatov vseh tekmovalcev smo skupno  prejeli prehodni kristalni pokal.  

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Za sodelovanje na šolskem tekmovanju LOGO je bilo podeljenih 41 priznanj. 

Na državnem tekmovanju za POKAL LOGO so bila dosežena naslednja priznanja: 

1. razred: dva zlata priznanja; 

                šest srebrnih priznanj; 

2. razred: štiri srebrna  priznanja; 

3. razred: osem srebrnih priznanj.      

 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

Državno tekmovanje 17. POKAL LOGO: 

- zlata priznanja sta v skupini B - 1. razred prejeli Lina Jerkovič in Klara Lešnik; 

- srebrna priznanja so prejeli: David Škrabl, Matic Šket, Sara Ivič, Zara Blažun, Tinkara Krumpak, Žiga Krašovec, 

  Jaša   Kunštek, Ema Medved, Lana Ferlič, Dragan Grujić, Borut Pelko, Lur Janez Pobežin, Tilen Čonč, Žan Mlinar, 

  Luka Čujež, Jakob Medved, Gašper Šeligo, Jernej Stojnšek.      

 

 3.3.6 PRAVLJIČNE URICE 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor:  Marta Weilguni, 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 1 

Razred/i: 1. razred 

Število vključenih učencev: vpisani učenci 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

14 14 100% 98% 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Jezik kot objekt igre. 

Poslušanje , razumevanje in 

doživljanje jezika. 

                  

Spodbujanje ustvarjalnosti in 

jezikovne zmožnosti. 

Trema otrok pred govornim 

nastopanjem 

Govorne igrice in sproščeno 

govornosproščanje otrok 

      

Ob poslušanju pravljic ter 

drugih literarnih del razvija 

zmožnost domišljijske rabe 

jezika. Otrok prepoznava , 

uživa in se zabava v 

nesmiselnih zgodbah, rimah, 

različnih glasovnih in 

besednih igrah.      

                  

 

 



 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

December  Marta Weilguni 

Praznične in zabavne pravljice, 

govorne igre. 

      

Januar Marta Weilguni 

Zabavne pravljice in govorne 

igre. 

      

Februar  Marta Weilguni 

Pravljice primerne letnemu času. 

Govorne igre 

      

Marec Marta Weilguni 

Zabavne in zanimive pravljice. 

      

April Marta Weilguni 

Zabavne pravljice. Zaključek 

pravljičnih uric. 

Zaključna pravljična urica 

Maj Marta Weilguni       

Junij Marta Weilguni Zaključno poročilo. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

 

Zaradi velikega števila vpisanih učencev sem sprva ure pravljic izvajala v dveh skupinah. Ker  so otroci zelo radi prihajali sem 

nato skupini združila.  Otroci so  ob zabavnih pravljicah uživali. Številna skupina sploh ni bila ovira. Pri pravljicah so se nam  

pridružili tudi učenci, ki se niso vpisali in so z veseljem prisluhnili pravljicam,  ki sem jih pripovedovala, saj sem jih izvajala v 

času, ko so otroci še v podaljšanem bivanju. Pravljice sem vedno pripovedovala ne  brala saj sem tako še bolj sledila odzivom 

otrok. Učenci so radi prihajali k uram pravljic, saj sem poskrbela, da so bile ure pestre in zanimive. 

 

 3.4 INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

 3.4.1 ŠOLSKA HRANILNICA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Natalija Šlogar, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in  III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 1; Natalija Šlogar 

Razred/i: od 1. do 9. razreda 

Število vključenih učencev: 40 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

27 32 118% 100% 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Obdržati stare in pridobiti 

nove varčevalce. 

Učenci ne želijo varčevati pri 

Šolski hranilnici. 

Dobro zastavljeni cilji, kako 

pridobiti nove in obdržati 

stare varčevalce. 

Učenec si zastavi cilj, kako 

dolgo bo varčeval in zakaj 

varčuje. 

      

Ugotoviti, zakaj učenci ne 

varčujejo pri Šolski 

hranilnici. 

/ Analiza odgovorov. Program Šolske hranilnice je 

potrebno predstaviti tudi 

staršem, saj mnogi sploh ne 

vejo, da na naši šoli deluje 

Šolska hranilnica. 

Predstavitev programa Šolske 

hranilnice na Svetu staršev.  

/ / Starši so predlagali, da se 

program Šolske hranilnice 

predstavi na uvodnih 

roditeljskih sestankih 

2014/2015. 

 

 



 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Priprava obvestil za predstavitev 

šolske hranilnice. 

Obvestila so bila korektno zapisana in razdeljena. Vendar so se za vpis 

odločili le učenci drugih in tretjih razredov. 

Oktober Pologi in dvigi. Učenci so se navadili, da je šolska hranilnica odprta ob torkih in petkih. 

Pologe so raje prinašali ob torkih. 

November Pologi in dvigi.       

December Pologi in dvigi.       

Januar Pologi in dvigi. 

Aktivnosti za pridobitev novih 

varčevalcev. 

Stekle so še dodatne aktivnosti, za pridobitev novih članov. Vpisalo se je 

veliko učencev prvih razredov.  

Ker so varčevalci prinašali denar večinoma ob petkih, se je spremenil dan 

varčevanja, kar se je izkazalo za pozitivno. Učenci raje oddajo denar takoj 

zjutraj, da nimajo potem več skrbi, da se nebi denar izgubil, ali bi ga 

pozabili oddati. 

Februar Pologi in dvigi.       

Marec Pologi in dvigi.       

April Pologi in dvigi.       

Maj Pologi in dvigi.       

Junij Pologi in dvigi. 

Predstavitev programa Šolske 

hranilnice na Svetu staršev. 

Ker želimo pridobiti varčevalce od 1. do 9. razreda, sem pripravila 

predstavitev, ki sem jo predstavila na Svetu staršev.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Število planiranih ur je bilo 27, realizirano pa je bilo 32 ur. Realizacija v procentih je 118%.  

V letošnjem šolskem letu, so potekale aktivnosti, kako pridobiti čimvečje število novih varčevalcev. Najštevilčnejši vpis je bil pri 

učencih prvega razreda, pridobili smo tudi nove varčevalce v drugem in tretjem razredu. Interesa pri učencih od 5. do 9. razreda ni 

bilo. V mesecu juniju 2014, sem predstavila program Šolske hranilnice na Svetu staršev. Starši so podali predlog, da se program 

predstavi na uvodnih roditeljskih sestankih za šolsko leto 2014/2015. 

 

 3.4.2 INTERESNA DEJAVNOST LIKOVNI KROŽEK 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Branka Unverdorben 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Nataša Berk, Matejka Tirgušek, Barbara Štefančič 

Razred/i: 3., 4.,5., 6., 7., 8., 9. 

Število vključenih učencev: 25 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

105 105 100% 100 

 

Udeležba na tekmovanju: šolsko     

   regijsko    

   državno    

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, občina Rogaška Slatina, Petrol, Zdrava šola, Cinkarna Celje, Evropa v šoli, Kulturna šola, Lions 

Slovenija, različna ministrstva. 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Z razvijanjem individualnih 

likovnih posebnosti in 

sposobnosti vsakega 

posameznega učenca razvijati 

odlično znanje in ga 

vključevati v konkretne 

vsebine in naloge 

V kolikor bo pouk potekal 

zadnje ure se predvideva 

upad zmogljivosti in 

koncentracije  pri pouku , 

rokovanje z različnimi 

pripomočki in materiali.   

Zanimivost vsebin, pouka, 

klima v razredu, upoštevanje 

delovnih zakonitosti, 

kvaliteta delovnih 

pripomočkov. 

Z motiviranostjo učencev ni 

bilo težav. Pri sami likovni 

dejavnosti smo pogrešali 

projektor. Za kvalitetno 

prezentacijo vsebin s 

področja IKT  kot učnega 

pripomočka bi si želeli 

resolucijsko zmoglivejši 

projektor . Glede na naravo 

dela pa bi moral projektor 

imeti tudi zaščito pred 

prašnimi delci. 



 

 

Z raznovrstnimi vsebinami in 

zanimivimi oblikami učenja 

promovirati likovno 

ustvarjanje kot pomemben 

del kulturne vzgoje:  

projektno delo, ogled,  

priprava razstav in ogled 

razstav v domačem kraju . 

Usklajevanje z vodjo projekta 

- časovni termini, zahtevana 

kvaliteta projektnih vsebin, 

primernost razstavnih vsebin, 

nevarnosti na poti do 

razstavnega prostora.   

Načrt uskljevanja dela, po 

potrebi selekcija projektov, 

sodelovanje z zavodom za 

kulturo, upoštevanje 

standardov za spremstvo, 

obvestila staršem.  

Glede na interes učencev in 

dosežene rezultate  bomo z 

načini dela in projekti 

nadaljevali. Sodelovanje z 

drugimi zunanjimi sodelavci 

je bilo nemoteno.   

Razvijati kritičnost in 

občutljivost za razumevanje 

različnih medijev vizualne 

kulture in zmožnost 

vrednotenja likovne 

problematike v okolju, 

poskrbeti za varnost pri 

rokovanju z različnimi 

likovnimi pripomočki. 

Dostop do računalniške 

učilnice zaradi izbirnih 

vsebin, nenamerna ali 

namerna zloraba npr. 

mobitela ali računalnika, 

poškodba pri rokovanju z 

likovnimi pripomočki.  

Delovanje v skladu z vizijo 

šole in seznanitev s pravili 

upravljanja različnih medijev, 

upoštevanje varnosti pri 

delu.. 

Ozaveščanje odgovorne 

uporabe  IKT, promoviranje, 

razumevanje in promoviranje 

aktualnih vsebin skozi 

nastajajoča likovna dela, 

varno  rokovanje z likovnimi 

pripomočki. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September likovni natečaji, likovne 

dejavnosti vezane na projekte 

Sodelovanje z lokalno skupino RK - Plakati za dobrodelno akcijo 

"Drobtinica" - izdelanih je bilo dvanajst plakatov  

Oktober likovne dejavnosti vezane  na 

likovni natečaj Cinkarne Celje in 

jezikovni projekt 

Likovne dejavnosti  vezane na izdelavo likovnih del za mednarodni, 

državni in regijski likovni natečaj: 

1. Plakat miru "Naš svet, naša bodočnost", dosežena uvrstitev učenca na 

finalni državni izbor za nadaljni mednarodni natečaj; (v prihajajočem 

šolskem letu pritegniti še več likovno nadarjenih otrok k projektu); 

2. SŠC Šentjur "Na deželi je res lepo" 

November likovne dejavnosti vezane na 

novoletni čas in likovne natečaje  

Likovne dejavnosti  vezane na izdelavo likovnih del za mednarodni, 

državni in regijski likovni natečaj: 

1. Plakat miru "Naš svet, naša bodočnost", dosežena uvrstitev učenca na 

finalni državni izbor za nadaljni mednarodni natečaj; (v prihajajočem 

šolskem letu pritegniti še več likovno nadarjenih otrok k projektu); 

2. SŠC Šentjur "Na deželi je res lepo" -  

December  likovne dejavnostivezane na 

novoletni čas in razstavne 

dejavnosti 

Likovne dejavnosti  vezane na izdelavo likovnih del za likovni natečaj 

"Naravne in druge nesreče" in likovni natečaj SŠC Šentjur "Na deželi je 

res lepo". uvrstitev med zmagovalce likovnega natečaja. 

Januar likovnedejavnosti vezane na 

državne likovne natečaje  

Likovne dejavnosti vezane na: 

1. Izdelava pustnih plakatov, 

2. Državni likovni natečaj "Planica in otroci". 

Februar likovne dejavnosti vezane na 

pustni čas  

Likovne dejavnosti vezane na: 

1. Izdelava pustnih plakatov,  

2. Scena za Kulturni vrtiljak, 

3.Regijski likovni natečaj "Evropa v šoli"- regijsko zmagovalno priznanje, 

uvrstitev na državno tekmovanje. 

Marec likovne dejavnosti vezane na 

državne likovne natečaje in 

šolske projekte 

Likovne dejavnosti vezane na projekt "Turizmu pomaga lastna glava". 

Kiparstvo. 

April likovne dejavnosti vezane na 

državne likovne natečaje in 

šolske projekte 

Dejavnosti vezane na projekt "Turizmu pomaga lastna glava"- delna 

realizacija dela projektno načrtovane turistične naloge, ki je prejela zlato 

priznanje. 

Maj likovne dejavnosti vezane na 

scenske in razstavne dejavnosti 

Likovne dejavnosti po posameznih likovnih področjih glede na interese 

učencev. 

Junij likovnedejavnosti vezane na 

likovni natečaj in razstavne 

dejavnosti 

Likovne dejavnosti po posameznih likovnih področjih glede na interese 

učencev. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

ID likovni krožek je v šolskem letu potekala zelo fleksibilno. Glede na zasedenost učencev in mentorice z izbirnimi predmeti je 

pouk potekal ob torkih, sredah, četrtkih, ali popoldnevih glede na potrebe projektov. K sodelovanju smo povabili tudi učence 

tretjih  in četrtih razredov. Vseh vpisanih učencev je bilo petindvajset in so redno hodili k interesni dejavnosti. Udeleževali smo se 

regijskih in državnih natečajev ter projektov  na lokalni, regijski ravni. Učenci so predlagali, da bi v prihodnjem šolskem letu 

obiskali  muzej, galerijo. 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Dve regijski likovni nagradi. 



 

 

Pet priznanj za sodelovanje na lokalni ravni.  

 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

Jernej Koritnik - sodelovanje na finalnem državnem  likovnem  natečaju "Evropa v šoli". 

Miho Bjelovučić - sodelovanje na finalnem državnem likovnem natečaju Lions distrikt Slovenija "Naš svet, naša bodočnost" za 

nadaljni mednarodni likovni izbor. 

 

 3.4.3 CICI ZBOR 

 

OSNOVNI PODATKI 

Vodja oz. mentorica/mentor: Nataša Trobentar-Majcen 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Poimenski seznam sodelujočih v timu: Nataša Trobentar-Majcen 

Razred/i: 1. a, 1. b 

Število vključenih učencev: 24 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

35 38 111%       
 

IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po mesecih Cilji Predvid tveganj 
Ukrepi za preprečitev 

tveganj 

Učinek s predlogi 

izboljšav 

September - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Izboljšanje, potrebno 

neprestano opozarjanje. 

- Še ne razumejo, 

poudarek na pravilni 

drži, odpiranju ust, 

dikciji. 

- Zelo dobro, hitro se 

učijo.   

Oktober - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Izboljšanje, potrebno 

neprestano opozarjanje. 

- Še ne razumejo, 

poudarek na pravilni 

drži, odpiranju ust, 

dikciji. 

- Zelo dobro, hitro se 

učijo.   

November - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Izboljšanje, potrebno 

neprestano opozarjanje. 

- Še ne razumejo, 

poudarek na pravilni 

drži, odpiranju ust, 

dikciji. 

- Zelo dobro, hitro se 

učijo.   

December - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Nastop na božično-novoletnem 

koncertu. 

- zamujanje otrok 

na vajo 

 

 

- Pevci se 

poškodujejo ob 

padcu s 

praktikablov 

- Navedena ura 

generalne vaje je bila 

določena 15min prej 

 

- Večkratna vaja prihoda 

in odhoda z odra, stalno 

opozarjanje in 

usmerjanje pevcev 

- Izboljšanje, potrebno 

neprestano opozarjanje. 

- Še ne razumejo, 

poudarek na pravilni 

drži, odpiranju ust, 

dikciji. 

- Dober nastop, delati 

na obnašanju na odru. 

Januar  - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

/ / - Izboljšanje, potrebno 

neprestano opozarjanje. 

- Še ne razumejo, 

poudarek na pravilni 



 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

drži, odpiranju ust, 

dikciji. 

- Zelo dobro, hitro se 

učijo.   

Februar - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Izboljšanje, potrebno 

neprestano opozarjanje. 

- Še ne razumejo, 

poudarek na pravilni 

drži, odpiranju ust, 

dikciji. 

- Zelo dobro, hitro se 

učijo.   

Marec - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov.  

/ / - Izboljšanje, potrebno 

neprestano opozarjanje. 

- Še ne razumejo, 

poudarek na pravilni 

drži, odpiranju ust, 

dikciji. 

- Zelo dobro, hitro se 

učijo.   

April - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Izboljšanje, potrebno 

neprestano opozarjanje. 

- Še ne razumejo, 

poudarek na pravilni 

drži, odpiranju ust, 

dikciji. 

- Zelo dobro, hitro se 

učijo.   

Maj - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Izboljšanje, potrebno 

neprestano opozarjanje. 

- Še ne razumejo, 

poudarek na pravilni 

drži, odpiranju ust, 

dikciji. 

- Zelo dobro, hitro se 

učijo.   

Junij - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Nastop na letnem koncertu pevskih 

zborov.  

/ / - Izboljšanje, potrebno 

neprestano opozarjanje. 

- Še ne razumejo, 

poudarek na pravilni 

drži, odpiranju ust, 

dikciji. 

- Ni bil realiziran. 

Julij Evalvacija letnega dela / / V teku, v naslednjem 

letu več različnih 

skladateljev. 

Avgust Iskanje repertoarja in načrt dela za 

naslednje šolsko leto. 

/ /       

 

IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 

 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh zavedenih 

ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Nataša Trobentar-Majcen 

En krat je bil en majhen 

škrat (otroška) 

Huda mravljica (otroška) 

Pesmi smo usvojili in so pripravljene za 

nastop.    

/ 

Oktober Nataša Trobentar-Majcen 

ponovitev pesmi 

preteklega meseca 

Dodala sem še eno pesem, ki ni bila 

planirana, planirana pesem je bila hitro 

usvojena. 

Več krajših odmorov med 

izvajanjem ID.  



 

 

Kaj je tebi, mucek mali 

(otroška) 

Moj rdeči avto (otroška) 

November Nataša Trobentar-Majcen 

Dedek Mraz prihaja med 

nas (Saša Lendero) 

Težja pesem, zato smo jo usvajali veliko bolj 

postopoma.  

/ 

December Nataša Trobentar-Majcen 

Dedek Mraz prihaja med 

nas (Saša Lendero) 

Božična (otroška) 

božično-novoletni koncert      

Usvojili smo pesem več, kot je bilo 

predvideno, otroci so poleg pesmi usvojili še 

plesno koreografijo in odlično nastopili na 

božično-novoletnem koncertu. 

Več vaje obnašanja na odru. 

Januar Nataša Trobentar-Majcen 

Na okno tok tok (otroška) 

Oblaki, oblaki (Janez 

Bitenc) 

Pastirček (Janez Bitenc) 

Program sem prilagodila znanju in interesu 

učencev.  

Dodala sem pesmi ali zamenjala 

za zahtevnejše. 

Februar Nataša Trobentar-Majcen 

ponovitev pesmi 

preteklega meseca 

Čuk se je oženil 

(slovenska narodna) 

Potoček (Janez Bitenc)    

Program sem prilagodila znanju in interesu 

učencev.  

Dodala sem pesmi ali zamenjala 

za zahtevnejše.      

Marec Nataša Trobentar-Majcen 

Pastirček (Janez Bitenc) 

Žabe (slovenska ljudska)      

Program sem prilagodila znanju in interesu 

učencev.  

Dodala sem pesmi ali zamenjala 

za zahtevnejše.      

April Nataša Trobentar-Majcen 

ponovitev pesmi 

preteklega meseca 

Sonce že visoko je (Janez 

Bitenc)      

Pri ponovitvi pesmi sem ugotovila, da so si 

otroci veliko zapomnili, zato sem lahko 

nadaljevala z dodajanjem ostalih elementov 

dobrega poustvarjanja. 

/ 

Maj Nataša Trobentar-Majcen 

priprava na letni koncert 

Letni koncert je bil predviden, vendar ni bil 

realiziran. 

Realizacija letnega koncerta 

naslednje šolsko leto. 

Junij Nataša Trobentar-Majcen 

ponovitev pesmi 

preteklega meseca      

Ponovitev repertoarja šolskega leta je 

pokazala, da so vse pesmi pripravljene na 

poustvarjanje na odru. 

/ 

Julij v teku / / 

Avgust v načrtovanju / / 

 

ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

Z vajami je Cici - zbor začel septembra 2013 in zaključil junija 2014. Planiranih je bilo 35 ur, realiziranih 38, realizacija je tako 

111%. 

Na začetku šolskega leta je bilo vpisanih 20 učencev 1. a in 1. b razreda, sredi leta so se vpisali še 4 otroci, med letom se ni nihče 

izpisal. 

Vaje so potekale vsak petek 5. šolsko uro (od 11.50 do 12.35). Pričakovano, učenci prvih razredov še nimajo koncentracije za 

45min delo, zato sem vaje prekinjala s krajšimi pavzami in glasbenimi igrami (glasbeni kipi, trden most, ples okrog stola …). 

Večina vpisanih otrok me je presenetila s hitrostjo učenja izbranih pesmi, zato sem seznam pesmi spremenila, dopolnila, dodala 

gibe oz. plesno koreografijo, preizkusili smo se tudi v petju kanona (preprosto dvoglasje). 

Pohvalimo se lahko z dvema zelo uspešnima nastopoma, to je nastop v decembru v bližnjem vrtcu in nastop na Božično-

novoletnem koncertu. 

Čeprav sem želela v pevske vaje vnesti tudi vokalno tehniko, sem jo že po prvih urah omejila na osnove: drža pri petju, odpiranje 

ust, pravilna intonacija, dikcija, različni tempi, osredotočenje na zborovodjo in njegove roke, dinamika. Tako sem vzgojila dobre 

pevce za OPZ v naslednjem šolskem letu. 

Z delom Cici-zbora sem zelo zadovoljna, čeprav so bile to najnapornejše pevske vaje.  

 

DOSEŽKI  

 

drugi, ne - tekmovalni dosežki 

Predstavitev dela decembra 2013 v sosednjem vrtcu, dober nastop na božično-novoletnem koncertu. 

 

RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 

23 šestletnikov je težko obvladovati 45min, ne premorejo še dovolj potpežljivosti za tiste, ki snov usvajajo hitreje ali počasneje. 

Zato predlagam v prihodnje, ob večjem številu vpisa v Cici-zbor, prisotnost ene od vzgojiteljic iz 1. razreda na vajah (en teden ena, 

drugi teden druga). 

 

 

 



 

 

 3.4.4 OPZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Vodja oz. mentorica/mentor: Nataša Trobentar-Majcen 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Poimenski seznam sodelujočih v timu: Nataša Trobentar-Majcen, Mojca Kmetec 

Razred/i: 2. r - 5. r 

Število vključenih učencev: 50 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

70 73 104%       

 

NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po mesecih Cilji Predvid tveganj 
Ukrepi za preprečitev 

tveganj 

Učinek s predlogi 

izboljšav 

September - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Osnove so usvojili, 

večje napredovanje 

pričakujem v višjih 

razredih, ko bo tudi 

pevski aparat razvitejši. 

- Raznolik repertoar je 

bil za učence velika 

motivacija. 

Oktober - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Osnove so usvojili, 

večje napredovanje 

pričakujem v višjih 

razredih, ko bo tudi 

pevski aparat razvitejši. 

- Raznolik repertoar je 

bil za učence velika 

motivacija. 

November - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Osnove so usvojili, 

večje napredovanje 

pričakujem v višjih 

razredih, ko bo tudi 

pevski aparat razvitejši. 

- Raznolik repertoar je 

bil za učence velika 

motivacija. 

December - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

 

- Nastop na božično-novoletnem 

koncertu 

- Nastop na proslavi ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti 

- Zamujanje 

avtobusa - 

zamujanje otrok 

na vajo 

- Pevci se 

poškodujejo ob 

padcu s 

praktikablov. 

- Navedena ura 

generalne vaje je bila 

določena 15min prej 

 

- Večkratna vaja prihoda 

in odhoda z odra, stalno 

opozarjanje in 

usmerjanje pevcev 

- Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Osnove so usvojili, 

večje napredovanje 

pričakujem v višjih 

razredih, ko bo tudi 

pevski aparat razvitejši. 

- Zelo dobra nastopa 

Januar  - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

 

/ / - Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Osnove so usvojili, 

večje napredovanje 

pričakujem v višjih 

razredih, ko bo tudi 

pevski aparat razvitejši. 



 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

- Raznolik repertoar je 

bil za učence velika 

motivacija. 

Februar - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Osnove so usvojili, 

večje napredovanje 

pričakujem v višjih 

razredih, ko bo tudi 

pevski aparat razvitejši. 

- Raznolik repertoar je 

bil za učence velika 

motivacija. 

Marec - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Osnove so usvojili, 

večje napredovanje 

pričakujem v višjih 

razredih, ko bo tudi 

pevski aparat razvitejši. 

- Raznolik repertoar je 

bil za učence velika 

motivacija. 

April - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

 

- Nastop na območni reviji PZ. 

- Možnost 

poškodb med 

hojo do 

Kulturnega 

centra. 

- Možnost padca 

po stopnicah med 

hojo na oder. 

- Možnost padca 

s praktikablov.  

- Zadostno število 

spremljevalcev in 

disciplina učencev 

 

 

- Odhod na oder dovolj 

zgodaj. 

 

 

- Večkratna vaja prihoda 

in odhoda z odra, stalno 

usmerjanje učencev.  

- Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Osnove so usvojili, 

večje napredovanje 

pričakujem v višjih 

razredih, ko bo tudi 

pevski aparat razvitejši. 

- Zelo dober nastop. 

Maj - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Osnove so usvojili, 

večje napredovanje 

pričakujem v višjih 

razredih, ko bo tudi 

pevski aparat razvitejši. 

- Raznolik repertoar je 

bil za učence velika 

motivacija. 

Junij - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

 

- Nastop na letnem koncertu pevskih 

zborov. 

            - Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Osnove so usvojili, 

večje napredovanje 

pričakujem v višjih 

razredih, ko bo tudi 

pevski aparat razvitejši. 

- Letni koncert ni bil 

realiziran; predvid 

realizacije ob koncu 

šolskega leta 

2014/2015. 

Julij - Evalvacija letnega dela. / / - V teku. 

Avgust - Priprava letnega načrta in repertoarja 

za naslednje šolsko leto 

/ / - Sledi. 

 

IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 

 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh zavedenih 

ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Nataša Trobentar-Majcen Zelo zadovoljna z realizacijo. Manj glasno petje. 



 

 

Igraj v kolo jabolko 

(slovenska ljudska) 

Geslo (Radovan Gobec) 

Gremo v kino (Kekčeva 

pesem, Bratovščina 

Sinjega galeba, Sreča na 

vrvici) 

Pobelelo polje (ljudska) 

Oktober Nataša Trobentar-Majcen 

ponovitev pesmi 

preteklega meseca 

Naokrog (Mitja 

Reichenberg) 

ljudsko izročilo 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Obvladovanje pevskega aparata. 

November Nataša Trobentar-Majcen 

Mehek sneg prši (J. 

Pierpont) 

Novoletna (Radovan 

Gobec) 

Palčki pozimi (Tomaž 

Habe) 

ljudsko izročilo 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Dikcija, odpiranje ust. 

December Nataša Trobentar-Majcen 

Ali veš koliko zvezdic? 

(August H. Hoffman von 

Fallersleben) 

priprava na božično-

novoletni koncert 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Obnašanje na odru. 

Januar Nataša Trobentar-Majcen 

Moji mami (Neža 

Maurer) 

Veseli vrtiljak (Tadeja 

Vulc) 

ljudsko izročilo 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Vaje za umirjanje pred pevskimi 

vajami. 

Februar Nataša Trobentar-Majcen 

ponovitev pesmi 

preteklega meseca 

Malim so všeč (Tomaž 

Habe) 

Jaz bi rad cigajnar bil 

(slovenska ljudska) 

ljudsko izročilo 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Več dihalne tehnike, točnost pri 

petju. 

Marec Nataša Trobentar-Majcen 

ponovitev pesmi 

preteklega meseca 

Kje živi pravljica? 

(Tomaž Habe) 

ljudsko izročilo 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Poslušanje drug drugega. 

April Nataša Trobentar-Majcen 

Veter pomladni (Mitja 

Reichenberg) 

revija PZ 

ljudsko izročilo 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Mehkejše petje. 

Maj Nataša Trobentar-Majcen 

priprava na letni koncert 

ljudsko izročilo 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Drža, dihanje, petje "po roki", 

točni vstopi, zaključki, 

Junij Nataša Trobentar-Majcen 

ljudsko izročilo 

letni koncert pevskih 

zborov 

Nezadovoljna z realizacijo. Letni koncert ni bil realiziran; 

predvid realizacije ob koncu 

naslednjega šolskega leta. 

Julij V teku. / / 

Avgust / / / 

 

ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

Interesna dejavnost OPZ II. OŠ Rogaška Slatina se je pričela septembra 2013 in zaključila junija 2014. 

Potekala je 2 uri tedensko, ena ura ob ponedeljkih 6. šolsko uro pod vodstvom Mojce Kmetec, 2. ura je potekala ob petkih 6. 

šolsko uro pod vodstvom Nataše Trobentar-Majcen. 



 

 

Načrtovanih je bilo 70 ur, realiziranih je bilo 73 ur, tako je realizacija 104%. 

Na začetku šolskega leta je bilo vpisanih 38 učencev, med letom se je vpisalo dodatnih 18 učencev in izpisalo 6 učencev. Ob 

koncu šolskega leta je bilo tako vpisanih 50 učencev. 

V šolskem letu 2013/2014 je OPZ II. OŠ Rogaška Slatina zelo napredoval, pevci so hitro razumeli osnove vokalne tehnike, 

zastavljene cilje in pesmi so usvojili napovprečno hitro in kvalitetno. Presežki so bili tako zagotovljeni, kar se je najbolj pokazalo 

na območni reviji pevskih zborov. 

Učenci so usvojili preko 17 pesmi v tem šolskem letu, vse so bile pripravljene za predstavitev javnosti. 

 

DOSEŽKI  

 

drugi, ne - tekmovalni dosežki 

Zelo dober nastop na božično-novoletnem koncertu, odličen nastop na območni reviji pevskih zborov, odličen nastop na proslavi 

ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Kulturnem centru. 

 

RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 

Bolje bi bilo, da bi OPZ II. OŠ Rogaška Slatina vodila ena oseba, ki bi ji bili dodeljeni obe šolski uri. 

 

 3.4.5 MPZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Vodja oz. mentorica/mentor: Nataša Trobentar-Majcen 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 

Poimenski seznam sodelujočih v timu: Nataša Trobentar-Majcen 

Razred/i: 6. r - 9. r 

Število vključenih učencev: 30 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

140 140 100%       

NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po mesecih Cilji Predvid tveganj 
Ukrepi za preprečitev 

tveganj 

Učinek s predlogi 

izboljšav 

September - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Nerazumevanje; 

poenostavitev vaj. 

- Raznolik repertoar je 

bil za učence velika 

motivacija. 

Oktober - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Uvajanje pravilnega 

dihanja; več primerov. 

- Raznolik repertoar je 

bil za učence velika 

motivacija. 

November - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Napredek pri 

usvajanju, stalan 

kontrola, razlaga s 

primeri.. 

- Raznolik repertoar je 

bil za učence velika 

motivacija. 

December - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Nastop na božično-novoletnem 

koncertu 

- Nastop na proslavi ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti 

- Zamujanje 

avtobusa - 

zamujanje otrok 

na vajo 

- Pevci se 

poškodujejo ob 

padcu s 

praktikablov. 

- Navedena ura 

generalne vaje je bila 

določena 15min prej 

 

- Večkratna vaja prihoda 

in odhoda z odra, stalno 

opozarjanje in 

usmerjanje pevcev 

- Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Prvi učinki se 

pokažejo na nastopih; 

nadaljevanje. 

 

- Zelo dobra nastopa 

Januar  - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

/ / - Napredovanje, stalna 

kontrola. 



 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

- Nadaljevanje, 

zmedenost pri nekaterih 

pevcih; nazornejša 

razlaga. 

- Raznolik repertoar je 

bil za učence velika 

motivacija. 

Februar - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Usvojitev osnov; 

motivacija 

"počasnejših" pevcev. 

- Raznolik repertoar je 

bil za učence velika 

motivacija. 

Marec - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

- Proslava ob materinskem dnevu. 

 

 

 

 

 

- Intenzivne vaje 

- Možnost 

poškodb med 

hojo do 

Kulturnega 

centra. 

- Možnost padca 

po stopnicah med 

hojo na oder. 

- Možnost padca 

s praktikablov. 

 

/  

- Zadostno število 

spremljevalcev in 

disciplina učencev 

 

 

- Odhod na oder dovolj 

zgodaj. 

 

 

- Večkratna vaja prihoda 

in odhoda z odra, stalno 

usmerjanje učencev.  

/ 

- Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Razpon glasu se veča; 

pevke z manj 

zainteresiranosti so 

počasnejše - petje pred 

ogledalom. 

- Zelo uspešen nastop. 

 

 

 

 

 

- Zelo uspešna izvedba 

April - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

 

- Nastop na območni reviji PZ. 

- Možnost 

poškodb med 

hojo do 

Kulturnega 

centra. 

- Možnost padca 

po stopnicah med 

hojo na oder. 

- Možnost padca 

s praktikablov.  

- Zadostno število 

spremljevalcev in 

disciplina učencev 

 

 

- Odhod na oder dovolj 

zgodaj. 

 

 

- Večkratna vaja prihoda 

in odhoda z odra, stalno 

usmerjanje učencev.  

- Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Osnove so usvojili, 

večje napredovanje 

pričakujem v višjih 

razredih, ko bo tudi 

pevski aparat razvitejši. 

- Slabši nastop; lažji 

repertoar. 

Maj - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Zahtevnejše vaje so 

določeni učenci že 

usvojili; tisti s slabšim 

posluhom in 

zmožnostmi - dodatna 

motivacija. 

- Raznolik repertoar je 

bil za učence velika 

motivacija. 

Junij - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

- Nastop na letnem koncertu pevskih 

zborov. 

/ / - Napredovanje, stalna 

kontrola. 

- Napredovanje; stalno 

opominjanje. 

 

- Letni koncert ni bil 

realiziran; predvid 

realizacije ob koncu 

šolskega leta 

2014/2015. 

Julij - Evalvacija letnega dela. / / - V teku. 

Avgust - Priprava letnega načrta in repertoarja 

za naslednje šolsko leto 

/ / - Sledi. 

 

 



 

 

IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 

 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh zavedenih 

ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Nataša Trobentar-Majcen 

Da jora ta banerina 

(rezijanska ljudska) 

Rock My Soul (spiritual) 

Poj z menoj (Lojze 

Krajnčan) 

Zdravljica (Stanko 

Premrl) 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Več dihalne in vokalne tehnike. 

Oktober Nataša Trobentar-Majcen 

ponovitev pesmi 

preteklega meseca 

San se šetao (prekmurska 

ljudska) 

Tri želje (Radovan 

Gobec) 

nastop za I. in delno II. 

VIO 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Vaja prihoda in odhoda z odra, 

izgled na odru. 

November Nataša Trobentar-Majcen 

Go Tell It On The 

Mountain (afriško-

ameriški spiritual) 

Joy To The World 

(Lowell Mason) 

Kepa (Simon Penšek) 

Zimska dežela čudežna 

(Felix Bernard) 

Adeste Fideles (John F. 

Wade) 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Več vokalne tehnike. 

December Nataša Trobentar-Majcen 

priprava na božično-

novoletni koncert 

božično-novoletni koncert 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Hitrejše učenje besedil, 

interpretacija besedil naučenih 

pesmi. 

Januar Nataša Trobentar-Majcen 

Mačku (Jakob Jež) 

Strunam (Davorin Jenko) 

Pod oknam (Kamilo 

Mašek) 

Prešernu (Nace Duh) 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Še več vokalne tehnike - 45min 

na teden, obnašanje na odru. 

Februar Nataša Trobentar-Majcen 

Mačku (Jakob Jež) 

Ko se smeješ (Mark 

Fisher) 

Jutri (Mitja Reichenberg) 

Stoji učilna zidana 

(slovenska ljudska) 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Pogovor z učenci o obisku 

pevskih vaj. 

Marec Nataša Trobentar-Majcen 

intenzivne vaje 

priprava na revijo PZ 

nastop na proslavi ob 

materinskem dnevu 

Zelo zadovoljna z realizacijo. Vztrajanje na rednem obisku ur 

pevskega zbora, nazaj k osnovam 

osnov vokalne tehnike. 

April Nataša Trobentar-Majcen 

revija PZ 

Can You Heare Me (Bob 

Cholcott) 

Mamma Mia (ABBA) 

Bohemien Rapsody 

(Queen) 

Delno zadovoljna z realizacijo. V prihodnje lažji repertoar za 

revijo PZ. 

Maj Nataša Trobentar-Majcen 

priprava na letni koncert 

Zelo zadovoljna z realizacijo. / 

Junij Nataša Trobentar-Majcen 

letni koncert pevskih 

zborov 

Nezadovoljna z realizacijo. Letni koncert ni bil realiziran; 

predvid realizacije ob koncu 

naslednjega šolskega leta. 

Julij V teku. / / 



 

 

 

ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

Interesna dejavnost MPZ II. OŠ Rogaška Slatina se je pričela septembra 2013 in zaključila junija 2014. 

Potekala je 4 ure tedensko, ena ura ob torkih 6. šolsko uro, 2. in 3. ura sta potekali ob četrtkih 6. in 7. šolsko uro in 4. ura ob petkih 

7. uro pod vodstvom Nataše Trobentar-Majcen. 

Načrtovanih je bilo 140 ur, realiziranih je bilo 140 ur, realizacija je tako 100%. 

Na začetku šolskega leta je bilo vpisanih 34 učencev, med letom so se vpisali 4 učenci in izpisalo 8 učencev. Ob koncu šolskega leta 

je bilo tako vpisanih 30 učencev. 

V šolskem letu 2013/2014 je MPZ II. OŠ Rogaška Slatina zelo napredoval, nadarjeni pevci so hitro razumeli osnove vokalne tehnike, 

zastavljene cilje in pesmi so usvojili napovprečno hitro in kvalitetno. Presežkov ni  bilo, saj se je poznalo nedelo ali počasnejše delo 

manj zainteresiranih učencev. V tem šolskem letu smo usvojili  21 pesmi, le 2 pesmi nista bili pripravljeni za javno predstavitev, 

umaknila sem jih iz repertoarja, ker sem ugotovila, da pevcem ne ležijo. Zelo uspešno so nastopali na več prireditvah.  

 

DOSEŽKI  

 

drugi, ne - tekmovalni dosežki 

Odličen interni nastop za I. in delno II. VIO II. OŠ Rogaška Slatina, odličen nastop na božično-novoletnem koncertu v Kristalni 

dvorani, odličen nastop na proslavi ob materinskem dnevu v Kulturnem centru, odličen nastop na proslavi ob dnevu samostojnosti 

in enotnosti v Kulturnem centru. 

 

RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 

Sodelovanje pri MPZ II. OŠ Rogaška Slatina bi moralo biti za učence s posluhom obvezno, neopravičen izostanek na vajah MPZ bi 

moral biti kaznovan z neopravičeno uro (izgovori: mama mi je rekla, da moram danes prej prit domov, imam zobozdravnika, danes 

se slabo počutim), opravičen izostanek z opravičilom staršev ali razrednika. 

Razlog za tako množično izpisovanje med letom vidim v dejstvu, da so morali pevci v tem šolskem letu pri ID MPZ zares delati in 

se učiti, ure so le redkokdaj odpadle. 

  

 3.4.6 VESELA ŠOLA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Marjana Führer 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 

Razred/i: 4. 5. 6.  

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

20 21 105 100 

 

Udeležba na tekmovanju:  šolsko    

 

Organizacija tekmovanja:  šolsko   

    državno   

      

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Mladinska knjiga 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Poglobiti znanje o temah, ki 

bodo objavljene Veseli šoli 

Učenci ne bodo imeli 

naročenih revij PIL 

Uporabljanje računalnika za 

reševanje nalog 

      

Priprave na šolsko 

tekmovanje 

Premalo ur za predelavo vseh 

tem  

Naloge rešujejo tudi doma       

Krepitev vedoželjnosti in 

pridobivati na samozavesti ob 

doseženih dobrih rezultatih 

Nepozorno branje navodil 

nalog 

Dvakrat preberi, predenj 

odgovoriš 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI (vsebina, kraj, udeleženci, ...) 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

Oktober Živi fosili 1.10.; 8.10.; 15.10.; 22.10.; 

November Gledališče, razkrij se 5.11.; 12.11.; 19.11.;  

December Razgibajmo življenje 

Filaterija 

3.12.; 10.12.;  

17.12.;  

Januar Voda, darilo narave 

Filaterija in ostale naloge 

7.1.; 14.1.; 

21.1.;28.1.; 

Februar Ponovitev vseh nalog 4.2.; 



 

 

Zimske olimpijske igre 11.2.; 18.2.; 

 

Marec Pregledna ponovitev vseh nalog 

Šolsko tekmovanje vesele šole 

Analiza dela in pregled nalog 

11.3.; 

 

12.3.; 

25.3.; 

April Državno tekmovanje vesele šole Sodelovalo 68 otrok iz šmarske in šentjurske regije. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci 4. razredov so tedensko obiskovali ure vesele šole. Učenke 6. razredov pa izmenično na štirinajst dni, glede na njihov urnik. 

Vsi učenci 4. razredov, ki so obiskovali veselo šolo je osvojilo bronasto priznanje. Iz 6. razredov pa nihče ni dosegel točk za bronasto 

priznanje. Na državno tekmovanje se ni nihče uvrstil. 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

4. razred 7 bronastih priznanj 

 

 3.4.7 PROSTOVOLJSTVO - PEGAZOV DOM 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Petra Železnik, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 1, Ivan Žerjav (Pegazov dom) 

Razred/i: 6. - 9.r 

Število vključenih učencev: 26 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

10 10 100 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Pegazov dom starejših Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spodbujanje medsebojne 

pomoči, spoštovanja, 

hvaležnosti, sodelovanja, 

povezanosti, odgovornosti, 

strpnosti, nenasilja … 

Neozivanje učencev. Dodatna povabila k 

sodelovanju. 

      

Razvijanje komunikacijskih 

in drugih socialnih veščin za 

medsebojno sodelovanje. 

                  

Pomoč in sodelovanje s 

starejšimi. 

                  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Petra Železnik, prof. Sodelovanje učencev ob različnih priložnostih in delo na medsebojnem 

sodelovanju ob zastavljenih ciljih. (DA) 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Delo, ki je bilo načrtovano skupaj s sodelavci iz Pegazovega doma, je bilo po dogovorih z učenci  opravljeno tekom šolskega leta. 

Učenci so bili zavzeti in vedno pripravljeni za sodelovanje. 

Učenci prostovoljci so pomagali in sodelovali s starejšimi varovanci Pegazovega doma. Sodelovanje je potekalo na različne načine 

- obiski, pogovori, nastopi, delavnice, družabne igre, sprehodi … 

 

 3.4.8 ID TURISTIKA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Nataša Berk 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: odvisno od zasnove in izvedbe projekta 

Razred/i: 4.,5.,6. 

Število vključenih učencev: 12 

 



 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

20 20 100       

 

Udeležba na tekmovanju:  državno 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Turistična zveza Slovenije in Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Naučiti se osnovnih načel o 

okolju prijaznem turizmu in 

ekoturizmu  

Premalo vedenja o glavnih 

virih turističnih produktov – 

naravna območja, nacionalni 

parki, gozdovi, vodovja, 

rastline, živali. Premalo 

vedenja o tem, kako se lahko 

ti viri dolgoročno uporabijo, 

ne da bi jih izčrpali ali uničili 

na določenih ozemljih.  

Povezovanje, sodelovanje z 

ustreznimi pristonjimi 

institucijami na lokalni, 

regionalni in držanvi ravni  ter 

osebami s tovrstnim znanjem 

      

Spodbuditi nastanek novih 

pobud za turizem v okolju in 

ob nastajanju le-teh Rogaško 

Slatino še bolje spoznati 

Težavna oživitev projekta na 

lokalni ravni 

Povezovanje in sodelovanje 

po celotni vertikali (na 

lokalnem, regionalnem in 

državnem nivoju) in zaradi 

pomembnosti stkanih 

povezav lažja vključitev 

projekta v obstoječo ponudbo 

kraja   

      

Prdobiti osnovno znanje o 

organizaciji izleta - izdelati 

program, ki vključuje nočitev 

Pomanjkanje vodstvenih, 

upravljaljskih in 

koordinacijskih  spretnosti na 

področju turizma  

Povezovanje, sodelovanje z 

ustreznimi pristonjimi 

institucijami na lokalni ravni  

ter osebami s tovrstnim 

znanjem 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Nataša Berk Izvedena prijave za sodelovanje na 

28. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava 

Oktober Nataša Berk Seznanitev s temo 28. državnega festivala TPLG, nabor idej in določitev 

delovnega naslova projektne naloge 

November Nataša Berk,Damjana Kralj, 

Branka Unverdorben, Ksenija 

Antolin, Urban Šipec, Mojca 

Kmetec, Oliver Frlić 

Priprava projektne naloge TPLG (Na podeželje po veselje) 

Načrtovanje aktivnosti na dvodnevnem taboru 

Izvedba pohoda, naravoslovnih in športnih delavnic 

December Nataša Berk, Zdenka 

Ižanc,Ksenija Antolin, Urban 

Šipec, Mojca Kmetec, Oliver 

Frlić, Franc Kregar 

Priprava projektne naloge TPLG (Na podeželje po veselje) 

Januar Nataša Berk, Zdenka Ižanc, 

Jožica Nuč, Franc Kregar  

 

Dokončanje projektne naloge in oddaja 

Priprava scene za predstavitev na festivalu TPLG 

Februar Nataša Berk, Branka 

Unverdorben 

 

Priprava na predstavitev projektne naloge na 28. državnem festivalu TPLG 

v Celju 

Marec Nataša Berk, Branka 

Unverdorben 

 

 

Priprava na predstavitev projektne naloge na 28. državnem festivalu  

Dokončanje scene za predstavitev na turistični stojnici 

 

Predstavitev na državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava v Celju 

April Nataša Berk, Branka 

Unverdorben 

Priprava na zaključno tržnico v Mariboru 

Predstavitev na zakjlučni tržnici zlatih nalog v Mariboru      

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V okviru ID Turistika je nastal turistični proizvod, in sicer program dvodnevnega tabora v Rogaški Slatini. Program je zasnovan 

tako, da omogoča celovito doživljanje narave in je namenjen skupini dvajsetih otrok, starost od 9 - 10 let. Za udeležence tabora smo 

pripravili zabavne, tematsko ustvarjalne delavnice (likovna delavnica - Kako les spremenimo v kip vrednot, kulinarična delavnica - 

Sladko drevesno lubje, ljudsko izročilo - Tudi na dvoru se je igralo in plesalo, naravoslovna delavnica - Skrivnostni gozd in šport - 



 

 

Po palčkovih poteh do graščakovega prestola) s kreativnimi mentorji. Vse dejavnosti so umeščene na prekrasno lokacijo ob vznožju 

griča Janina. Znova smo dokazali, da je Rogaška Slatina enkratna in dragocena, da je to kraj, ki ponuja nešteto možnosti, učenci so 

v okviru projekta:    

- razvijali pozitiven odnos do turizma in turistov,  

- pridobivali znanje o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši  okolici in 

državi, 

- spoznali kako premišljeno izkoriščati naše naravne danosti in kulturno dediščino, 

- povezovali in nadgradili znanje, ki so ga pridobili pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini 

in tujem jeziku, pa tudi pri gospodinjstvu, likovni in glasbeni vzgoji, 

- se vključevali v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavali ljudi in ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od 

njega; 

- spoznali načine pridobivanja in posredovanja informacij v turizmu in o turizmu, 

- razvijali sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja. 

Učenci, člani Turističnega podmladka so prizadevno, vestno in odgovorno sodelovali pri vseh izvedenih aktivnostih. Uspešno smo 

se predstavili na 28. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava v Celju in prejeli zlato priznanje.   

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Turistični podmladek je 17. 3. 2014 na 28. državnem festivalu Turizmu pomaga lsatna glava prejel zlato priznanje. 

Turistični podmladek se je 22. 4. 2014 udeležil zaključne predstavitve zaltih nalog v Mariboru. 

  

 3.4.9 NOVINARSKI KROŽEK 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Damjana Kralj 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 

Razred/i: 1.- 9. razred 

Število vključenih učencev:       

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

20 20 100 / 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina  

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spodbujanje ustvarjalnega 

pisanja in mišljenja. 

Nemotiviranost učencev za 

pisanje. 

Izbiranje zanimivih tem, ki so 

učencem blizu.  

Več proste izbire pri izbiranju 

tem za pisanje člankov. 

Razvoj socialnihin 

komunikacijskih spretnosti in 

veščin. 

                  

Redno zbiranje, oblikovanje 

in objavljanje prispevkov na 

šolski spletni strani ter v 

lokalnem časopisu Rogaške 

Novice v rubriki Otroški svet.  

Nepravočasno oddani članki. Določitev roka za oddajo 

člankov.  

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September - Uvodno srečanje 

- Spoznavanje dela novinarja 

- Zbiranje in oblikovanje           

  prispevkov za Otroški svet 

      

Oktober - Zbiranje in oblikovanje    

  prispevkov za Otroški svet 

      

November - Ogled prostorov lokalnega            

  časopisa Rogaške novice  

- Zbiranje in oblikovanje   

  prispevkov za Otroški svet 

* Ogled uredništva smo izvedli v mescu marcu, zaradi ugodnejših 

vremenski razmer. Tako bo ogled uredništva planiran tudi v bodoče. 

December - Zbiranje in oblikovanje   

  prispevkov za Otroški svet 

      

Januar - Spoznavanje različnih   

  medijev 

- Zbiranje in oblikovanje   

      



 

 

  prispevkov za Otroški svet 

Februar - Zbiranje in oblikovanje    

  prispevkov za Otroški svet 

      

Marec - Zbiranje in oblikovanje    

 prispevkov za Otroški svet 

      

April - Zbiranje in oblikovanje   

  prispevkov za Otroški svet 

      

Maj - Zbiranje in oblikovanje   

  prispevkov za Otroški svet 

      

Junij - Zbiranje in oblikovanje   

  prispevkov za Otroški svet 

      

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V šolskem letu 2013/2014 je novinarski krožek obiskovalo 12 učencev. Predvidene vsebine so bile realizirane, vendar so se glede 

na interese otrok in druge okoliščine po potrebi izvedle v drugačnem časovnem razporedu. Z učenci smo se srečevali dvakrat 

mesečno. V sklopu novinarskega krožka so učenci ustvarjali prispevke, ki smo jih objavljali na šolski spletni strani in v lokalnem 

časopisu Rogaške novice.  

 

 

 3.4.10 VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER PRVA POMOČ 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Gabrijela Žagar, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 2 

Razred/i: 2. a 

Število vključenih učencev: 10 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

25 25 100 98.1 

 

Udeležba na tekmovanju:  šolsko     

    regijsko    

     

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA, OO RK Šmarje pri Jelšah 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Razvijati čut do sočloveka v 

stiski 

pomanjkanje čuta za pomoč 

drugim 

pomoč starejših, otrokom, 

sošolcem, rezultati 

 naloge izvedli zelo suvereno, 

bili ponosni na svoja dobra 

dela  

Znati pomagati, nuditi pomoč  nezadostno praktično znanje samostojno delo, urjenje v 

dajanju pomoči, delo v ekipi - 

timu 

učenci so se izurili v vseh 

potrebnih situacijah ter znali 

pomagati ponesrečencem… 

Razvijati učenčeva močna 

področja 

več močnih področij, 

nezavedanje močnega 

področja 

usmeritev v pravo področje, v 

katerem otrok doživlja uspehe 

učenci so sami ali s pomočjo 

razvijali svoje močno 

področje 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

Januar Gabrijela Žagar Učenci so se seznanjali z nalogami in organizacijo RK ter teoretično 

spoznavali osnove prve pomoči. 

Februar Gabrijela Žagar, Magda Sep Spoznali so praktičen del poznavanja in nudenja PP. 

Marec Gabrijela Žagar, Magda Sep Sodelovali so na tekmovanju iz PP in RK v Šmarju pri Jelšah. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Interesno dejavnost Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter prva pomoč je obiskovalo 10 učencev iz osmih in devetih 

razredov. Dejavnost je potekala po dogovoru z učenci in zunanjo sodelavko ga. Magdo Sep. Učenci so zelo vestno in aktivno 

sodelovali ter se urili v praktičnem in teoretičnem znanju iz prve pomoči in Rdečega križa. Udeležili smo se tudi območnega 

tekmovanja v Šmarju pri Jelšah, kjer smo pokazali odlično znanje. Učenci so poleg usvojenega znanja pokazali in dokazali strpen, 

human odnos do sočloveka v stiski ter pripravljenost pomagati vsakomur. 

 



 

 

 3.4.11 FOLKLORA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Mojca Kmetec 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Mojca Kmetec 

Razred/i: 2., 3., 4., 5. 

Število vključenih učencev: 29 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

50 55 110       

 

Udeležba na tekmovanju:  regijsko  

    državno  

    mednarodno 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, JSKD 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spoznavanje, ohranjanje in 

negovanje ljudskih pesmi, 

plesov in običajev v skladu s 

sodobnimi spoznanji stroke 

skozi aktivno vpletanje 

učencev 

Nemotiviranost učencev za 

ljudsko izročilo. 

Učenje ljudskega izročila 

skozi igro, pesem in ples. 

Redno izobraževanje 

mentorjev otroških folklornih 

skupin. 

Dodatno samoizobraževanje, 

prebiranje literature. 

Razvijanje otrokove 

domišljije, ustvarjalnosti, 

poetičnosti. 

Nemotiviranost otrok. Spoznavanje ljudskega 

izročila preko igre. 

Dodatno samoizobraževanje, 

prebiranje literature. 

Razvijanje, ohranjanje 

večglasnega ljudskega petja. 

Otroci, ki nimajo pevskega 

posluha. 

Izpostaviti otroke na področju 

igre in plesa. 

Motivirati otroke v skladu  z 

njihovimi talenti. 

Dodatno samoizobraževanje 

mentorja, prebiranje 

literature.  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Mojca Kmetec Doseženi cilji v skladu s prićakovanji. Ukrepi izboljšav: dodatne ure za  

učenje otroških ljudskih  iger in ostalih vsebin ljudskega izročila. 

Oktober Mojca Kmetec Doseženi cilji v skladu s prićakovanj. 

November Mojca Kmetec Doseženi cilji v skladu s prićakovanji. 

December Mojca Kmetec Doseženi cilji v skladu s prićakovanji 

Januar Mojca Kmetec Doseženi cilji v skladu s prićakovanji 

Februar Mojca Kmetec Doseženi cilji v skladu s prićakovanji 

Marec Mojca Kmetec Doseženi cilji v skladu s prićakovanji 

April Mojca Kmetec Doseženi cilji v skladu s prićakovanji 

Maj Mojca Kmetec Doseženi cilji v skladu s prićakovanji 

Junij Mojca Kmetec Doseženi cilji v skladu s prićakovanji 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Interesna dejavnost folklora je bila namenjena spoznavanju in ohranjanju slovenskih ljudskih pesmi, plesov in iger nekoč. Namen 

dejavnosti je, otroku približati vrednote ljudskega izročila na nevsiljiv in zanimiv način. Predstavitev nastale odrske predstavitve je 

bila za otroke le dobro pripravljena pevska igra, ki so jo folklorniki  predstavili pred gledalci. Razmišljamo o prenovi na področju 

ljudskega izročila, kako razbiti "monotonost" odrskih postavitev. Poustvarjali smo izključno otroško ljudsko izročilo ter se aktivno 

vključevali v kulturne in turistične aktivnosti v kraju in drugod. Z našimi odrskimi postavitvami bomo še naprej opozarjali na 

problem ljudskega izročila v OŠ, saj ljudsko izročilo  »tone« v pozabo.  Misel o ohranjanju izročila je prešla v splošno retoriko.   

 

Naslov odrske postavitve: "Pa vse pesmice so preč" (avtorica odrske postavitve: Mojca Kmetec). 

Z otroško folklorno skupino Spominčice smo v tem šolskem letu nastopili na območnem srečanju otroških folklornih skupin v 

Rogaški Slatini (7. 4. 2014),  kjer smo bili izbrani na regijsko srečanje otroških folklornih skupin, ki je potekalo v Dravogradu (24. 

4. 2014). Državna komisija nas  je uvrstila med devet najboljših skupin iz Slovenije in zamejstva. Državno srečanje je potekalo 31. 

5. 2014 v Šentjerneju, kjer smo osvojili zlato priznanje.  



 

 

Na podlagi pevskih posnetkov smo bili izbrani med enajst najboljših pevskih skupin, ki pojejo slovenske ljudske pesmi in 15. 3. 

2014 smo se predstavili na prireditvi: "Pa ta viža ni preč" in osvojili zlato priznanje. 

14. marec: nastop v KC Rogaška Slatina na povabilo čebelarskega društva. 

9. marca smo nastopili na mednarodnem revialnem srečanju otroških folklornih skupin v Rogaški Slatini. 

Nastopili smo v Pegazovem domu in s pesmijo in plesom vidno osrečili ostarele krajane. 

20. junija smo se odzvali povabilu JSKD Šentjur  na likovno razstavo "Drevesne sanje".   

  

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Izbor  na regijsko in državno srečanje otroških folklornih skupin.  

DRŽAVNO SREČANJE: ZLATO PRIZNANJE 

"PA TA VIŽA NI PREČ" (petje ljudskih pesmic): ZLATO PRIZNANJE 

 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

Državno srečanje OFS - ZLATA PRIZNANJA 

Ana Drimel, Andrej Gajšek, Elma Kalajdži,Urška Majer, Doroteja Mikolič Špiljar, Matic Murko, Lur Janez Pobežin, Nuša Šket, 

Žan Mlinar, Nastja Gril, Luka Ivanuš Kamenšek, Ana Bedenik, Nika Bedenik, Tjuša Juršič, Džana Porić, Lina Šket, Monika 

Blažević, Klara Hrup, Klara Junkar Klančnik, Nuša Majcenovič,  Sara Osek, Roberta Bataljak, Matic Krapež Došler, Kaja Šket, 

Jaka Mlinar, Ema Medved, Tina Živičnjak, Emily Fideršek, Tilen Medved, Lara Škrabl, Tilen Medved . 

 

" PA TA VIŽA NI PREČ" - ZLATA PRIZNANJA 

Lara Škrabl, Kaja Šket, Roberta Bataljak, Sara Osek, Nuša Majcenovič, Klara Junkar Klančnik, Klara Hrup, Monika Blaževič, Lina 

Šket, Nika Bedenik, Ana Bedenik, Luka Ivanuš Kamenšek.  

 

Tilen Medved: BRONASTO MATROLTOVO PRIZNANJE 

 

 3.4.12 ID ŠPORT (ATLETIKA) 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: URBAN ŠIPEC, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Razred/i: 9. A, B, C 

Število vključenih učencev: 17 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

32 31 96.9 %  100 % 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Vzpodbujati učence in jih 

navajati na vsakodnevno 

športno aktivnost s katero 

krepimo zdravje ter 

dvigujemo kvaliteto življenja.  

Možnost poškodb pri 

izvajanju športnih vsebin. 

Primerna športna oprema, 

uporaba primernih ter 

nepoškodovanih 

pripomočkov pri izvajanju 

vsebin, poskrbeti za zadostno 

ogrevanje učencev v 

uvodnem delu vadbene enote, 

motivacija.  

      

Učencem predstaviti različne 

atletske discipline s katerimi 

lahko vplivajo na svoje 

zdravje (srčnožilni in dihalni 

sistem, muskulaturo - skladen 

telesni razvoj, zmanjševanje 

prekomerne telesne teže …). 

Možnost poškodb pri 

izvajanju športnih vsebin. 

Primerna športna oprema, 

uporaba primernih ter 

nepoškodovanih 

pripomočkov pri izvajanju 

vsebin, poskrbeti za zadostno 

ogrevanje učencev v 

uvodnem delu vadbene enote, 

motivacija.  

      

Graditi pozitivno 

samopodobo in 

samospoštovanje, kar 

učencem omogoča 

prepoznavanje njihovih 

sposobnosti, talentov in želja.  

                  

 

 

 



 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Urban Šipec Atletika, splošna kondicijska priprava v kombinaciji z ekipnimi športi. 

Oktober Urban Šipec Atletika, splošna kondicijska priprava v kombinaciji z ekipnimi športi. 

November Urban Šipec Atletika, splošna kondicijska priprava v kombinaciji z ekipnimi športi. 

December Urban Šipec Atletika, splošna kondicijska priprava v kombinaciji z ekipnimi športi. 

Januar Urban Šipec Atletika, splošna kondicijska priprava v kombinaciji z ekipnimi športi. 

Februar Urban Šipec Atletika, splošna kondicijska priprava v kombinaciji z ekipnimi športi. 

Marec Urban Šipec Atletika, splošna kondicijska priprava v kombinaciji z ekipnimi športi. 

April Urban Šipec Atletika, splošna kondicijska priprava v kombinaciji z ekipnimi športi. 

Maj Urban Šipec Atletika, splošna kondicijska priprava v kombinaciji z ekipnimi športi. 

Junij Urban Šipec Atletika, splošna kondicijska priprava v kombinaciji z ekipnimi športi. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

ID atletika smo z učenci 9. razreda izvajali 1-krat na teden. Načrtovali smo izvedbo 32 ur, izvedli pa smo 31 ur (96.9 %). Izvajali 

smo atletsko abecedo, atletske poligone (preskoki, poskoki, teki, šprinti …), naloge hitre odzivnosti (šprinti iz različnih začetnih 

položajev, hitre spremembe smeri) in naloge splošne kondicijske priprave. Drugi del ure je bil vedno namenjen različnim igram 

(nogomet, košarka, odbojka, badminton, namizni tenis) in plezanju.   

 

 3.4.13 BRALNA ZNAČKA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: ZDENKA IŽANC 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in  III. VIO 

Razred/i: 1.-9. r.  

Število vključenih učencev: 347 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

ZPMS DRUŠTVO BRALNA ZNAČKA, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spodbujanje branja in širjenje 

bralne kulture pri vseh 

uporabnikih šolske knjižnice. 

Nezainteresiranost učencev 

za branje knjig za bralno 

značko. 

Različne vrste motivacij.  Kljub različnim ukrepom se 

stanje ni izboljšalo pri 

učencih od 6. do 9. razreda. 

Razvijanje bralne pismenosti 

in pomoč pri izboljševanju 

kakovosti učenja branja. 

Slaba podpora staršev. Ozaveščanje staršev o 

pomenu branja. 

Starši niso bistveno vplivali 

na zainteresiranost  otrok za 

branje. 

Organizacija zaključka BZ ter 

podelitev priznanj in knjižnih 

nagrad. 

Pomanjkanje finančnih 

sredstev. 

Vloga za sofinanciranje 

nastopa ustvarjalca na 

zaključku BZ. 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Knjižničarka in vsi strokovni 

delavci, ki poučujejo SLO 

Priporočini seznam je bil narejen glede na razpoložljivo aktualno 

literaturo v šolski knjižnici, z dodatkom razpoložljive aktualne literature v 

splošni knjižnici. 

Oktober       Spodbujanje branja ni obrodilo želelnih učinkov -  

November       povečanje števila bralcev. 

December       Spodbujanje branja ni obrodilo želelnih učinkov -  

Januar       povečanje števila bralcev. 

Februar       Spodbujanje branja ni obrodilo želelnih učinkov -  

Marec       povečanje števila bralcev. 

April Ravnateljica in knjižničarka  Nastop  pravljičarke  Anje Štefan  je bil za vse bralce BZ  nagrada za 

branje.  Vsi prisotni so bili nad nastopom zelo navdušeni. 

Junij Knjižničark, vsi strokovni 

delavci, ki poučujejo SLO, in 

ravnateljica 

S številom bralcev  ne moremo biti zadovoljni. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Analiza je pokazala, da se kljub prizadevanjem  strokovnih delavcev brez podpore in sodelovanja staršev  ne poveča procent bralcev 

od 6. do 9. razreda za slovensko bralno značko. V letošnjem letu se je povečalo število tistih učencev, ki so prebirali knjige zadnji 

hip in še to na številna prigovarjanja in različne spodbude.  



 

 

Vsi bralci, ki so se udeležili nastopa ustvarjalke - pravljičarke Anje Štefan, so bili z njenim nastopom zelo zadovolnji, saj je znala 

pritegniti vse učence od najmlajših do najstarejših.      

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

V tem šolskem letu je prejelo priznanje za BZ 347 učencev, 18 učencev - najbralcev je prejelo knjižno nagrado, saj so prebrali več 

kot 20 knjig za bralno značko. Zlatih bralcev je bilo 7. Vsi so na valeti prejeli knjižne nagrade. 

 

 3.4.14 LUTKOVNI KROŽEK 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Janja Bek, Marta Weilguni, 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 2 

Razred/i: 2. in 3. razred 

Število vključenih učencev: 13 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

35       100% 98% 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spoznavanje različnih lutk in 

rokovanje z njimi. 

                  

Vživljanje v vloge, 

animiranje z lutko, uskladitev 

gibanja lutke in teksta, ki ga 

lutka govori. 

 

Trema otrok pred 

nastopanjem 

Vaja, nastopanje pred manjšo 

skupino otrok.Šele nato 

nastopi pred  širšo javnostjo. 

      

Priprava in igranje  lutkovne 

predstave. 

Bolezni učencev. Tehniške 

napake,   

Učenje spretnosti ukrepanja v 

samih nepredvidljivih 

situacijah. 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Janja Bek, Marta Weilguni 

Animacija otrok za vključitev v 

Lutkovni krožek, zbiranje prijav. 

      

Oktober Janja Bek, Marta Weilguni 

Predstavitev velikih ročnih lutk 

2. 10; 9. 10.; 23. 10. 

Učenci so bili navdušeni nad različnimi lutkami, ki smo jih spoznali.  

November Janja Bek, Marta Weilguni 

Izmišljanje dialogov. Branje 

dialogov. 

6. 11.; 13. 11; 20. 11.; 27. 11. 

Ustvarjalno so sodelovali pri izmišljanju teksta in bili izvirni. 

December Janja Bek, Marta Weilguni 

Rokovanje z lutko. 

11. 12.; 18. 12. 

Sprva so imeli nekaj težav z vodenjem večje lutke. Predvsem zaradi 

velikosti lutk. Po večkratnih vajah pa so postali spretnejši. 

Januar Janja Bek, Marta Weilguni 

Branje teksta, animacija  z lutko. 

8. 1.; 15. 1.; 22. 1.; 29. 1. 

Doživeto interpretiranje teksta. Razločna in glasna izgovorjava. 

Februar Janja Bek, Marta Weilguni 

Animacija z lutko, uskladitev 

gibanja lutke z govorjenim 

tekstom. 

5. 2.; 12. 2.; 19. 2. 

Doživeto interpretiranje teksta. Razločna in glasna izgovorjava. Uskladijo 

tekst in gibanje lutke 

 

Marec Janja Bek, Marta Weilguni 

Izgotavljanje majnših lutk 

5. 3.; 12. 3. 

April Janja Bek, Marta Weilguni 

Priprava scene, utrjevanje igre. 

2. 4.; 9. 4..;  23. 4. 

 

Maj Janja Bek, Marta Weilguni 

Utrjevanje igre. 

7.5.; 21. 5. 

Junij Janja Bek, Marta Weilguni 

Generalka za nastop. Igranje igre 

učencem prve triade in malčkom 

iz vrtca. 

11. 6. 12. 6. 13. 6 

Učenci so bili zelo zadovoljni s svojim nastopom. Počutili so se 

pomembne ob svojem uspehu. Veselili so se ob pohvalah učiteljic in 

učencev.  



 

 

Zaključek interesne dejavnost z 

druženjem. 

Uspešno smo izvedli promocijo interesne dejavnosti. 

Veliko lutkarjev  se je odločilo, da bo pri interesni dejavnosti sodelovalo 

tudi v prihodnjem šolskem letu.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

K lutkovni interesni dejavnosti se je vključilo 14 učencev iz drugega in tretjega razreda.V šolskem letu 2013/ 2014 sva z lutkovno 

skupino  na oder postavili izvirno lutkovno predstavo  »RIBICA ZMOTA IN RIBIČ JOŽE. Pri lutkovni predstavi so mladi lutkarji 

aktivno sodelovali pri sestavljanju  teksta,  animaciji, oblikovanju scene in manjših rib. Lutkovno predstavo so člani lutkovnega 

krožka zaigrali učencem prve triade. Prav tako pa so igro zaigrali bodočim prvošolcem. Mladi lutkarji so skupaj z nama pripravili 

tudi promocijo.  Lutkovne  interesne dejavnosti za učence naše šole. Skupino bi radi v šolskem letu 2014/ 2015  prijavili na 

OBMOĆNO SREČANJE lutkovnih skupin.  

 

 

 3.4.15 ID - RITMIKA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Tanja Pirš 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 10; Helena Mikša, Janja Bek, Marta Weilguni (1. r), Gabrijela Žagar, Damjana 

Kralj (2. r), Natalija Šlogar, Ksenija Šket (3. r), Marjana Zajko, Mojca Kmetec, Dragan Šućur (OPB)  

Razred/i: 1. - 3. 

Število vključenih učencev: 35 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

17 17 100 94% 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Obvladovanje telesa v 

prostoru in zaznavanje ritma 

Veliko število članov, 

prostorska stiska, poškodbe… 

Dosledno upoštevanje pravil.       

Razvijanje pozitivnih 

odnosov med sopleslci 

Nesprejemanje določenih 

sošolk 

Timsko delo, ples v skupinah.       

Sprostitev in dobro počutje 

otrok 

Nemir, razgrajanje. Aktivno delo (možnost 

koreografij). 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Mentorica 

Uvodni sestanek, ritmične in 

melodične sposobnosti 

18. 9. 2013 

Oktober Mentorica 

Seznanitev z novim plesom - 

Mačja veselica, učenje gibov 

1., 8., 15., 22. 10.  2014 

November Mentorica 

Učenje gibov, soustvarjanje 

koreografije 

5., 12., 19., 26. 11. 2014 

December BOLNIŠKI STALEŽ       

Januar Mentorica 

Utrjevanje plesa 

14., 21., 28. 1. 2014 

Februar Mentorica 

Izmišljanje lastnih koreografij po 

skupinah, seznanitev z novim 

plesom - Lep sončen dan 

4., 11., 18. 2. 2014 

Marec Mentorica 

Učenje novega plesa, možnost 

soustvarjanja koreografij, nastop 

na košarkaški tekmi, nastop ob 

dnevu šole 

11., 18., 19., 25. ,27. 3 2014 

April Mentorica 

Učenje plesa 

8., 15., 22., 25. 4. 2014 

Maj Mentorica 6., 13., 23. 5. 2014 



 

 

Utrjevanje plesa, nastop na 

srečanju - Urbanovo 

Junij Mentorica 

Nastop na prireditvi ob državnem 

prazniku 

23., 24., 6. 2014 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V ID ritmika so bile realizirane vse ure. Ob rednih urah smo izvedli še nekaj nastopov: 

19. 3. 2014 - KOŠARKAŠKA TEKMA 

27. 3. 2014 - DAN ŠOLE 

23. 5. 2014 - URBANOVO 

24. 6. 201 - PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI 

 

 3.4.16 GLEDALIŠKI KROŽEK 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Zdenka Ižanc 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 

Razred/i: 6.-9. 

Število vključenih učencev: 9 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

35 33 94,28 % 98,64 % 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Pridobivanje temeljnih 

gledališko-teoretičnih 

pojmov, poglabljanje in 

usvajanje znanj, povezanih z 

dramatiko in gledališčem. 

Prekrivanje dejavnosti, v 

katere so vključeni učenci. 

Preveriti vključenost učencev 

v različne dejavnosti in 

prilagoditi termin izvajanja 

ID. 

Zaradi prilagoditve termina 

izvajanja dejavnosti so 

vključeni učenci redno 

prihajali na vaje. 

Spoznavanje gledališke 

komunikacije in njene 

aktualnosti. 

Različne zmožnosti 

vključenih učencev . 

Primerna motivacija in izbor 

vaj za odpravo opaženih 

pomanjkljivosti. 

Ker so se člani krožka prvič 

preizkusili v igranju, so 

potrebovali več časa in 

energije za izvedbo 

načrtovanega. 

Izbor besedila, priprava 

scenarija in uprizoritev 

gledališkega dela.  

Neaktivnost učencev in/ali 

neredno obiskovanje 

gledališkega krožka. 

Za učence zanimiva tematika. Učenci so bili motivirani za 

delo in zato tudi aktivni. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Zdenka Ižanc Načrtovane aktivnosti so bile izvedene,  

Oktober Zdenka Ižanc učenci, člani krožka so bili vodljivi in aktivni, 

November Zdenka Ižanc poslušali so navodila,  

December Zdenka Ižanc se jih v veliki meri tudi držali, 

Januar Zdenka Ižanc predlagali izboljšave ... 

Februar Zdenka Ižanc Velik poudarek je bil na iražanju,  

Marec Anja Kidrič, Zdenka Ižanc intenzivnost vaj na sproščenosti in vživljanju, 

April Marta Weilguni, Anja Kidrič 

Zdenka Ižanc 

jasnosti in prilagajanju odrski postavitvi. 

Maj Zdenka Ižanc       

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Člani gledališkega krožka so bili aktivni, v času intenzivnih vaj so redno prihajali h krožku, zato smo lahko pripravili zanimivo 

igrico z naslovom Zmeda pa taka. Besedilo smo delno povzeli po knjigi Lov na sanje Franja Frančiča, svoj del so pa prispevali tudi  

nastopajoči učenci. Za scensko podobo je poskrbela ga. Anja Kidrič, za masko pa ga. Marta Weilguni.  

Igrica nas s znanimi pravljičnimi junaki popelje v svet, ki ni niti pravljičen niti resničen.  Sprva so junaki zmedeni, vendar je konec 

srečen, kot se za pravljice spodobi. 

Čeprav so bili vključeni  učenci, razen ene izjeme, prvič na odru, so svojo vlogo zelo dobro odigrali. 

Ponovitev predstave bo 1. septembra 2014 za vse prvošolčke občine Rogaška Slatina in v tednu otroka za učence podružničnih  šol.  



 

 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Premierna predstava  je bila v Kulturnem centru v Rogaški Slatini 15. aprila 2014, ogledali so si jo pa učenci od 1. do 6. razreda 

centralne šole. 

 

 

 3.4.17 DRAMSKI KROŽEK 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Natalija Šlogar, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 1; Natalija Šlogar 

Razred/i: 2. in 3. razredi 

Število vključenih učencev: 12 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

25 32 128% 99% 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Soustvarjanje dramskega 

besedila, spodbujanje 

ustvarjalnosti. 

Nemotiviranost učencev. Izbira zanimivega dramskega 

besedila. 

Učenci so zelo radi 

sodelovali pri soustvarjanju 

dramskega besedila. Imeli so 

ogromno predlogov, ki pa jih 

vseh žal nismo uspeli 

vključiti v besedilo, saj bi 

bilo drugače predolgo. 

Spontane igre vlog, 

improvizacija različnih 

vsakdanjih situacij in 

premagovanje treme, 

pridobivanje samozavesti. 

Trema pred nastopom. Dobra priprava na nastop, 

dihalne tehnike sproščanja 

pred nastopi za premagovanje 

treme.  

Z učenci smo pred nastopi 

vadili dvakrat tedensko, tako 

da so bili dobro pripravljeni. 

Tudi sami so se doma izredno 

dobro pripravili, saj so se 

morali naučiti veliko količino 

besedila. Pred nastopi smo se 

sproščali tudi s preprostimi 

dihalnimi tehnikami, ki so 

jim pomagale. 

Sodelovanje, medrazredno 

druženje.  

Učenci se nebi želeli družiti 

med sabo. 

Vzpodbujanje druženja in 

ustvarjalnosti skozi ure 

dramskega krožka. 

Učenci so se med seboj radi 

družili. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Vpis učencev k interesni 

dejavnosti. 

K dramskemu krožku se je vpisalo 12 učencev. Štiri učenci drugih 

razredov in osem učencev tretjih razredov. 

Oktober Spoznajmo se.  

Igra vlog. 

Napišimo vsebino predstave 

Zimska dogodivščina. 

Prvo uro smo se predstavili drug drugemu. Izmenjali smo mnenja, kaj 

pričakujejo da bodo počeli pri dramskem krožku. Sama sem jim 

predstavila osnutek dramskega besedila, po katerem bodo igrali igro. 

Skupaj z učenci, smo besedilo dopolnjevali, dajali so predloge, katere 

pripetljaje želijo doživeti v igrici, kaj bi lahko bil skrivnostni zvok, kako 

se naj igra konča. 

November Ideje za sceno, vaje za nastop, 

branje dramskega besedila.  

Bralne vaje besedila. 

Igranje igre - vaje.  

Učenci so predlagali, kako bi lahko izgledala scena pri nastopu.  

Ko je vsak učenec dobil svoje besedilo, so besedilo najprej prebrali po 

tiho, nato smo imeli glasne bralne vaje po vlogah.  

Pričeli smo tudi igrati igro, ob pomoči besedila.  

December Igranje igre - vaje. 

Bralne vaje.  

Po delih smo vadili igro, nekateri so vedeli besedilo že na pamet, drugi so 

besedilo še brali.  

Januar Bralne vaje.  

Igranje predstave - prva polovica 

besedila. 

Po delih smo vadili igro, skoraj vsi so že vedeli besedilo na pamet, 

nekateri so potrebovali še pomoč besedila. 



 

 

Februar Igranje predstave - druga 

polovica besedila.  

Po delih smo vadili igro, skoraj vsi so že vedeli besedilo na pamet, 

nekateri so potrebovali še pomoč besedila. 

Marec Igranje celotne predstave.  

Vaje celotne igre.  

Igro smo vadili v celoti, brez pomoči besedila. 

April Vaje celotne igre. 

Ideje za sceno, oblačila.  

Vaje pred nastopom. 

Igro smo vadili v celoti, brez pomoči besedila. Pripravili smo sceno in se 

dogovorili za oblačila, rekvizite. 

Pričeli smo tudi vaditi za nastop.  

Maj Nastopi: 

- za starše 

- za učence 2. a, 2. b 

- za učence 3. a, 3. b 

- za bodoče prvošolce 

Analiza nastopov. 

Zaključek dramskega krožka. 

Učenci so uspešno odigrali vse nastope. Za vsak nastop so prejeli velik in 

glasen aplavz.  

Po vsakem nastopu je sledila tudi analiza, kaj bi lahko zaigrali boljše.  

Ob zaključku dramskega krožka, so se učenci posladkali in izmenjali 

vtise, ki so jih pridobili skozi celo leto. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Planirano število ur interesne dejavnosti dramskega krožka je bilo 25. Z učenci smo izvedli 32 ur, kar pomeni 128% realizacijo. 

Vpisanih k dramskemu krožku je bilo 12 učencev drugih in tretjih razredov.  

Kot novost pri dramskem krožku je bila ta, da sem osnutek besedila zapisala sama, nato so pri urah podali svoje predloge tudi učenci, 

ki so dramski krožek obiskovali. Predloge sem upoštevala in nastalo je dramsko besedilo z naslovom Zimska dogodivščina.  

Pri igri sem želela, da so vsi učenci med sabo enakovredni. Torej da ni glavnih in stranskih vlog, ampak so si med sabo enakovredni. 

Tudi po količini besedila, so si bile vloge med sabo enakovredne. Učenci so bili zadovoljni, da so bili vsi enako pomembni.  

 

 3.4.18 RITMIKA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Leonida Špiljak, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 

Razred/i: 4. in 5. 

Število vključenih učencev: 19 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

17,5 17,5 100 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Razvijanje koordinacije z 

gibalnimi nalogami ter 

razvijanje ritma. 

Manj ritmično sposobni 

otroci. 

Predhodna avdicija.       

Usvajanje in utrjevanje 

plesnih koreografij z 

določenimi rikviziti. 

Nezainteresiranost za 

uporabo rekvizitov. 

Primeri uporabe rekvizitov, 

demonstracije. 

      

Spodbujanje domišljije in 

doživljanje plesa kot nekaj 

prijetnega.      

Nezainteresiranost, manj 

aktivni otroci. 

Sodelovalno učenje, 

spodbujanje in upoštevanje 

predlogov. 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Zbiranje prijavnic otrok. da 

Oktober Ples v didaktičnih igrah. 

Ritem. 

Usvajanje plesnih korakov. 

da 

November Utrjevanje plesne koreografije in 

dodajanje plesnih rekvizitov.  

da 

December Usvajanje in utrjevanje plesnih 

korakov in koreografije. Nastop 

na šolski prireditvi ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti. 

da 

Januar Izbira glasbe in usvajanje novih 

plesnih korakov.  

da 



 

 

Februar Utrjevanje in prepletanje gibalno 

plesnih vsebin- širjenje plesne 

koreografije.  

nastop na Košarkarskem turnirju 12. 2. 2014 

Marec Utrjevanje plesnih vsebin. da 

April Usvajanje zabavnega plesa in 

utrjevanje plesne koreografije. Na 

stop na šolski priredtvi ob dnevu 

upora proti okupatorju in prvem 

maju. 

nastop na Košarkarskem turnirju 3. 4. 2014 

 

nastop na šolski prireditvi ob dnevu upora proti okupatorju in prvem maju 

25. 4. 2014 

Maj Utrjevanje in prepletanje gibalno- 

plesnih vsebin.  

da 

Junij Ob zaključku šolskega leta. nastop na šolski prireditvi ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta 

24. 6. 2014 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci 4. in 5. razreda so redno in z zanimanjem  obiskovali interesno dejavnost. Poleg planiranih aktivnosti smo sodelovali na 

šolskih prireditvah.   

 

 3.4.19 ID - LOGIKA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: ZDENKA PETEK, URŠKA JAGODIČ 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu:  7 učiteljev 4. in 5 razreda - Oliver Frlič, Stevanka Pušnik, Marta Strniša, Klavdija 

Strniša, Marjana Fuhrer, Leonida Dosedla, Martin Druškovič in 1 učiteljica matematike - Jelka Županec 

Razred/i: od 4. do 9. razreda  

Število vključenih učencev: 79 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

40 + 20 = 60 36 + 26 = 42 105  95,2  

 

Udeležba na tekmovanju:  šolsko     

    državno    

 

Organizacija tekmovanja:  šolsko     

     

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

 Učenci 4. in 5. razreda so se 

naučili reševati različne tipe 

logičnih nalog pri ID logika, 

na podružnicah pa  pri DOD 

matematike. 

Učitelji razrednega pouka so 

imeli premalo znanja o 

postopkih in načinih reševanja 

zahtevnejših nalog.  

Učence na centralni šoli je 

poučevala učiteljica 

matematike Urška Jagodič, ki 

je  potrebovala mojo pomoč 

pri izbiri nalog in razlagi 

postopkov reševanja. Tako 

nalog ni bilo potrebno reševati 

pri nivojskih urah pri učiteljici 

matematike, kjer pa so se 

posvečali bolj nalogam iz 

vsakdanjega življenja, kjer pa 

je potrebno tudi veliko 

logičnega sklepanja. Učitelji 

na podružničnih šolah so 

dobili naloge in navodila za 

pripravo učencev, nekaj nalog  

pa so reševali pri nivojskih 

urah pri učiteljicah Urški 

Jagodič in Brigiti  Sajko, ki sta 

bili dodatni učiteljici.  

Učenci 4. in 5. razreda so 

imeli pri ga. Urški Jagodič 

posebej uro logike na 14 dni 

skozi vse leto zaradi velikega 

števila učencev. Tako so bile 

ure bolj učinkovite, saj imajo 

učenci  različen čas dojemanja 

postopkov reševanja. 

Učenci od 6. razreda so se 

naučili reševati različne tipe 

logičnih nalog, učenci od 7. 

do 9. razreda pa so utrdili 

reševanje nalog različnih  

tipov. 

Nikoli niso mogli istočasno 

obiskovati vsi učenci  

(predvsem od 7. do 9. razreda) 

zaradi različnih dejavnostih  

ure ID. Ure po kosilo pa so 

bile še manj primerne in so 

Ure ID so bile organizirane ob 

7.00 zjutraj (izjave staršev).  

Večina vsi učenci so prihajali 

na ure ID, razen nekaterih 

izjem, ki se težje vstajajo 

zjutraj. 



 

 

tudi za resnejše razmišljanje 

manj učinkovite.  

 Učenci so se pripravili na 

šolsko tekmovanje  iz logike. 

Za tekmovanje je bilo 

potrebno  plačati prispevek,  

vendar so se ga udeležili vsi 

zainteresirani učenci. 

Ni bilo  potrebe poiskati z g. 

Weilgunijem dodaten vir 

financiranja, ker  učenci niso 

izrazili potrebe po njem. 

Vsi prijavljeni učenci, razen 

tistih, ki so zboleli, so se 

udeležili tekmovanja. Šola 

plača prispevek učencev za 

tekmovanje. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Zdenka Petek: 

- Ponovljanje in utrjevanje  

reševanja različnih tipov nalog (6. 

do 9. r.). 

-  Sodelovanje učencev od 4. do 9. 

razreda na šolskem tekmovanju  

(tudi na podružnicah). 

Urška Jagodič: 

- Priprava na tekmovanje učencev 

4. in 5. razreda na centralni šoli. 

 -na podružničnih šalah - razredni 

učitelji 4. in 5. razredov na 

podružničnih šolah in dodatna 

učiteljica matematike: priprava na 

tekmovanje na podružničnih 

šolah. 

V tem šolskem letu je bila zaposlena učiteljica matematike Urška Jagodič 

tudi v 4. razredu, zato sva se dogovorili, da bo ona poučevala ID Logiko v 

4. in 5. razredu skozi vse šolsko leto na 14 dni posamezni razred.  Zato je 

bilo ur te ID nekoliko višje. 

Utrdili smo postopke reševanja nalog vseh tipov. 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 83 učencev od 4. do 9. razreda. Dosegli 

smo  45 bronastih priznanj, največ v 4. in 5. razredu, kjer so naloge 

povezane z matematiko.  

Oktober Zdenka Petek:   

- Analiziranje nalog šolskega 

tekmovanja. 

- Priprava najboljših  učencev iz 

7., 8. in 9. razreda na državno 

tekmovanje. 

 - Udeležba teh učencev na 

državnem tekmovanju. 

Rešili smo naloge šolskega tekmovanja, ki so bile nove tipa in so učenci 

prvič slišali zanje. 

Državnega tekmovanja so se udeležili 4 učencev: 

-7. razred: 1. učenka, 

-8. razred: 2 učenci 

-9. razred: 1. učenec. 

November Zdenka Petek: 

- Reševanje težjih nalog iz raznih 

tekmovanj  ali revij Logika in 

razvedrilna matematika (6. r. in 

7.r.). 

Urška Jagodič: 

- Spoznavanje in reševanje  lažjih  

logičnih naloge (učenci 4. in  5. r.). 

Učenci so uspešno reševali naloge, vendar je zanimanje upadlo predvsem 

v 6. razredu, ker jih ne poučujem. 

December Urška Jagodič: 

- Spoznavanje in reševanje  lažjih  

logičnih naloge (učenci 4. in  5. r.). 

Učenci so radi prihajali in uspešno dojemali reševanje novih tipov nalog. 

Januar Urška Jagodič: 

- Spoznavanje in reševanje  lažjih  

logičnih naloge (učenci 4. in  5. r.). 

Učenci so radi prihajali in uspešno dojemali nove postopke rešenja. 

Potrebna je bila večkratna ponovitev reševanja istih tipov nalog in dodatna 

razlaga. 

Februar Urška Jagodič: 

- Spoznavanje in reševanje  lažjih  

logičnih naloge (učenci 4. in  5. r.). 

Učenci so radi prihajali in uspešno dojemali nove postopke rešenja. 

Marec Urška Jagodič: 

- Spoznavanje in reševanje  lažjih  

logičnih naloge (učenci 4. in  5. r.). 

Realizirano. 

April Urška Jagodič: 

- Spoznavanje in reševanje  malo 

bolj zahtevnejših logičnih naloge 

(učenci 4. in  5. r.). 

Učenci so radi prihajali in imeli pri dojemanju kar nekaj težav. 

Maj Zdenka Petek:  

- Spoznavanje  in reševanje težjih  

logičnih nalog (učenci 5. r.). 

- Ponovljanje reševanja vseh tipov 

logičnih nalog ( 6. do 8. r.). 

- Pomoč učiteljem 4. razreda pri 

začetnem učenju logike z raznimi 

nalogami. 

Ker je ga. Urška Jagodič odšla na porodniški dopust, sem nadaljevala z 

delom v 5. razredu. Naloge so bile nekoliko težje, saj smo se začeli 

pripravljati in reševati naloge na stopnji težavnosti za 6. razred, kjer so 

naloge že drugačnih tipov in niso povezane z matematiko, tako kot v nižjih 

razredih. Vendar so učenci radi prihajali na te ure. ki pa jih je bilo v tem 

mesecu premalo, ker so zaradi dnevov dejavnosti in poprave NPZ odpadli 

dve. 



 

 

Junij  Zdenka Petek: 

- Reševanje nalog iz raznih 

tekmovanj (5. do 8. r.). 

Uspešno realizirali. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

 

6. do 9. razred:  

 

ID je potekala v dveh delih, jesenskem in spomladanskem. Opravljenih je bilo 36 ur. 

V mesecu septembru in oktobru smo temeljiteje ponovili in utrdili postopke reševanja logičnih nalog z učenci od 6. do 9. razreda. 

Učence nižjih razredov je na centralni šoli na tekmovanje pripravljala ga. Urška Jagodič s pomočjo mojih navodil in priporočenih 

nalog, na podružničnih šolah pa tudi razredni učitelji v mesecu septembru pripravljali pri dodatnem pouku matematike in dodatne 

učiteljice matematike pri nivojskih urah. V mesecu septembru smo izvedli šolsko tekmovanje za učence 4. do 9. razreda, ki se ga je 

udeležilo 83 učencev.  

Ker je v mesecu aprilu odšla ga. Urška Jagodič na porodniški dopust, sem z učenci 5. razreda začeli s spoznavanjem zakonitosti 

težjih nalog primernih za tekmovanje v 6. razredu. Sama pa sem zadnja dva meseca z učenci od 6. r. do 8. r. še ponovila že osvojeno 

znanje na različnih nalogah.  

V tem letu  smo se  dobro pripravili na šolsko tekmovanje, kar kaže število bronastih priznanj . Najboljši učenci iz 7. r. do 9. r. pa 

so se udeležili državnega tekmovanja. 

 

4. in 5. razred: 

 

Poučevala je ga. Urška Jagodič vsak razred posebej na 14 dni, po nastopu porodniškega dopusta pa sem sama nadaljevala z delom 

v 5. razredu, ker jih je potrebno pripraviti na višjo težavnost nalog za tekmovanje v 6. razredu, ki pa je že meseca septembra. Učenci 

so spoznavali načine reševanja različnih logičnig nalog in tako začeli z lažjimi logičnimi nalogami, ki pa nimajo noič povezave z 

matematiko, kajti šolsko tekmovanje zanje je vezano na matematične vsebine in naloge iz vsakdanjega življenja.  Učencu 5. razreda 

na podružnici šoli v Kostrivnici sem poslala nekaj delovnih listov.  

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Glej tekmovanje iz logike. 

 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

Glej tekmovanje iz logike. 

 

 

 3.4.20 ID ‒ PRIPRAVE NA IZPITE KID 1, KID 2 IN ZDJ POD OKRILJEM AVSTRIJSKEGA INŠTITUTA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Barbara Štefančič, prof., mag. Nina Gašparac 

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Razred/i: 7., 8., 9. 

Število vključenih učencev: 8 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

15 15 100% 100% 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Avstrijski inštitut Ljubljana 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Poglabljanje in utrjevanje 

znanja nemškega jezika. 

tveganj ni / Cilj je bil realiziran. 

Razvijanje vseh 4 jezikovnih 

spretnosti: poslušanje, 

govorjenje, branje, pisanje. 

tveganj ni / Cilj je bil realiziran. 

Razvijanje pozitivnega 

odnosa do nemškega jezika. 

tveganj ni / Cilj je bil realiziran. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

Marec Barbara Štefančič, prof., mag. 

Nina Gašparac      

Priprave so potekale v skladu z načrtovanimi vsebinami. 



 

 

April Barbara Štefančič, prof., mag. 

Nina Gašparac      

Priprave so potekale v skladu z načrtovanimi vsebinami.      

Maj Barbara Štefančič, prof., mag. 

Nina Gašparac      

Priprave so potekale v skladu z načrtovanimi vsebinami.      

Junij Avstrijski inštitut Ljubljana      Izpit so izvajali izpraševalci Avstrijskega inštituta. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so redno obiskovali priprave na izpit, ki je bil izveden 6. 6. 2014. Vsi učenci so izpit opravili. 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

SEHR GUT BESTANDEN: 10 postavk izpita 

GUT BESTANDEN: 7 postavk izpita 

AUSREICHEND: 2 postavki izpita 

BEFRIEDINGEND: 1 postavka izpita  

 

 3.4.21 SLADKORNA BOLEZEN 

 
OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Stevanka Pušnik, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Število vključenih sodelavcev v tim: Leonida Medved, prof. 

Razred/i: 8., 9. razredi 

Število vključenih učencev: 4 

Odstotek obiska ob koncu šolskega leta: 100% 

Število planiranih ur: 25 

Število realiziranih ur: 25 

Udeležba na tekmovanju: šolsko     

   državno  

Organizacija tekmovanja: šolsko   

     

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Zveza društev diabetikov Slovenije. 

 

KRATEK OPIS VSEBINE 

Skrb za čimbolj kakovostno in samostojno življenje, prizadevanje za preprečevanje obolevanja, za preprečevanje posledic sladkorne 

bolezni in enakopravno vključevanje sladkornih bolnikov v vsakdanje življenje.  

 

KLJUČNI CILJ-I 

 

Ključni štirje cilji: 

1. Pridobijo spretnost, znanja in pravilne presoje o sladkorni bolezni. 

2. Izobraževanje o sladkorni bolezni.  

3. Se usposobijo za zdravo in koristno preživljanje prostega časa in aktivnega varstva narave. 

4. Se aktivno vključijo na tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI (vsebina, kraj, udeleženci, ...) 

 

Čas Vsebina Nosilci Realizacija 

September Seznanitev z razpisom tekmovanja v 

znanju o sladkorni bolezni. 

Abecedarij sladkorne bolezni. 

Prehrana za mladostnike. 

Gibam se! 

Telesna teža. 

Stevanka Pušnik       

Oktober Reševanje nalog s prejšnjih tekmovanj. 

Priprava na tekmovanje. 

         

 

      

November Pregledno utrjevanje pridobljenega znanja. 

Priprava na državno tekmovanje. 

            

 

PRIČAKOVANI REZULTATI  

Sodelovati na šolskem tekmovanju in doseči čim boljše rezultate. Uvrstiti se na državno tekmovanje. 

 

REALIZACIJA DELA 

Učenci so se vključili v interesno dejavnost prostovoljno, z željo, uvrstiti se na tekmovanje. Vsebine učnega gradiva, ki so ga morali 

usvojiti, je bilo za to skupino prezahtevno.      

 



 

 

DOSEŽENI REZULTATI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Gregor Gros iz 8. b je dosegel bronasto priznanje.   

 

 3.4.22 S KOLESOM V PROMET 

 
OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Dragan Šućur 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 4,  Dragan Šućur, kolesarski klub Rogaška, Policijska postaja Rogaška Slatina 

Razred/i: 5.a, 5.b, 5.k 

Število vključenih učencev: 70                       teorija: 20 učencev   vožnja: 50 učencev 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

      36,5             

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Pridobiti spretnosti, znanja, 

izkušnje za varno vožnjo s 

kolesom. 

nesodelovanje pri 

usposabljanju, možnost raznih 

poškod v primeru padca oz. 

nesreče. 

utrjevanje prometnih pravil in 

nevarnih situacij v prometu, 

opozarjanje na dosledno 

uporabo kolesarske čelade, 

skrb za varno kolo, vaje na 

poligonu in v prometu, oseben 

in individualen pristop, 

pohvale, spodbujanje. 

učenci, ki so pokazali 

zahtevano znanje in spretnost 

pri vožnji s kolesom  so ob 

zaključku usposabljanja 

prejeli izpit za kolo.  

Izpopolniti vožnjo s kolesom s 

pomočjo prometnega 

poligona. 

      oseben in individualen 

pristop, pohvale, spodbujanje 

učenčevih močnih področij 

učenci so večinoma 

samozavestni, zavedajo se, da 

so kot kolesarji med najbolj 

ogroženimi udeleženci v 

prometu. 

Učence vzgojiti za kulturno 

sodelovanje v cestnem 

prometu. 

      usmeritev v pravo področje, v 

katerem otrok doživlja uspehe 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

Marec Utrjevanje - reševanje delovnih 

listov ter nalog na zgoščenki. 

Razvijanje spretnosti za vožnjo s 

kolesom v prometu. 

      

April Utrjevanje - reševanje nalog na 

zgoščenki. Razvijanje spretnosti 

za vožnjo s kolesom v prometu. 

Učenci so razumeli pomen znanja prometnih pravil.  

Maj Razvijanje spretnosti za vožnjo s 

kolesom v prometu. 

Učenci so napredovali pri obvladovanju kolesa na poligonu. Z vsako uro so 

bili samozavestnejši in bolj pogumni pri premagovanju ovir na poligonu. 

Junij Opravljanje teoretičnega dela 

izpita. Preverjanje in ocenjevanje 

vožnje v 

prometu, pregled koles (izpitna 

vožnja). Podelitev kolesarskih 

izkaznic. 

Na izpitni vožnji so kolesarji po mnenju zunanjih sodelavcev in mentorja 

pokazali zelo dobro znanje tako pridobili kolesarsko izkaznico.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev otrok, saj jim pomeni hkrati igralo in prevozno sredstvo. Kolo je tudi prvo 

prevozno sredstvo, ki ga otrok lahko vozi sam. Program usposabljanja otrok za vožnjo je potekal v 3 delih: 

• CPP in preizkus teorije 

• praktična vožnja s kolesom po prometnem poligonu ter preizkus na poligonu 

• praktična vožnja v dejanskem prometu z opravljanjem praktičnega dela kolesarskega izpita. Po uspešno opravljenem celotnem 

programu otrok pridobi kolesarsko izkaznico. S kolesarsko izkaznico otrok lahko samostojno sodeluje v prometu. Seveda pa ob tem 

potrebuje v novih ali v zelo prometno zahtevnih situacijah še vedno pomoč odraslih. 

 



 

 

 3.5 TEKMOVANJA 

 

 3.5.1 TEKMOVANJE IZ LOGIKE 

 
OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: ZDENKA PETEK 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 7 učiteljev: za 4. in 5 razreda -  Marta Strniša, Klavdija Strniša, Marjana Fuhrer, 

Leonida Dosedla, Martin Druškovič in 2 učiteljici matematike Urška Jagodič in Brigita Sajko 

Razred/i: od 4. do 9. razreda 

Število vključenih učencev:  83 učencev  

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

35 41 117       

 

Udeležba na tekmovanju:  šolsko   

    državno    

Organizacija tekmovanja:  šolsko  

     

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

ZOTKS - Zveza za tehniško kulturo Slovenija 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

27. 9. 2013  je bilo izvedeno 

šolsko  tekmovanje  iz logike 

za učence od 4. r. do 9. r. 

 

- Tega dne so šli  9. razredi na 

celodnevno ekskurzijo 

(kulturni dan)  v Avstrijo.  

 

- Težav pri in izvedbi 

tekmovanja za 4. in 5. razred 

ni bilo, saj smo našli prostor, 

na podružnicah pa pomoč 

učiteljev in učiteljice varstva  

pri nadzoru na tekmovanju, na 

centralni šoli pa je pomagala 

ga. Urška Jagodič.  

- Dopis na ZOTKS in 

odobritev, da se tekmovanje 

izvedlo en dan prej. 

- Posvetovala sem se z 

razrednimi učitelji in poiskali 

možnost za optimalno 

izvedbo tekmovanja (druženje 

paralelk in učencev, ki ne 

tekmujejo v eno skupino, 

tekmovalcev pa v drugo 

skupino) ter pomoč učiteljice 

matematike ga. Urške 

Jagodič.  

- Tekmovanja se je udeležilo 

veliko število četrtošolcev in 

petošolcev, kar se je poznalo 

pri vzpodbujanju  za 

tekmovanje učiteljic 5. 

razredov in učiteljic 

matematike ga. Urške Jagodič 

in Brigite Sajko.  

- V naslednjih letih je 

potrebno bolj popularizirati 

logiko v 5. in  6. razredu, da se 

bo ID Logomanija  

udeleževalo čimveč učencev, 

saj takrat spoznavajo osnovne 

zakonitosti reševanja logičnih 

nalog in se kasneje težko ali se 

sploh ne  priključijo.   

Priprava  in spremstvo 

učencev na državno 

tekmovanje. 

Raznih nepredvidljivih 

dogodkov ni bilo (nesreče na 

poti, prometne nesreče…) 

Šola je organizirala prevoz z 

organiziranim prevoznikom, 

jaz pa sem  poskrbela za 

varnost otrok.  

Vodstvo šole je poiskalo in 

organiziralo  prevoz. V 

naslednjem letu predlagam 

organizacijo prevoza skupaj s 

katero šolo na južnem koncu 

občine Rogaška Slatina. 

Poprava nalog na šolskem 

tekmovanju. 

Uspešno smo popravili veliko 

število nalog v zelo kratkem 

času . 

Rezultate sem vnesla v sistem 

rezultatov tekmovanj, ki ga 

organizira ZOTKS. 

Organizirala sem pomoč ga. 

Uške Jagodič pri popravi 

nalog za 4. in 5. razred. 

Uspešno je bilo izvedeno 

šolsko tekmovanje in vneseni 

rezultati v sistem ZOTKS. 

Zelo sva uspešno sodelovali z 

ga. Urško Jagodič, tako da je 

zelo velika škoda, da je v 

naslednjem letu ne bo. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Zdenka Petek: 

Priprava in izvedba šolskega 

tekmovanje za učence od 4. r. do 

9. r. (tudi na podružnicah) in 

poprava nalog. 

- Zelo sem zadovoljna s sodelovanje ga. Urške Jagodič pri pomoči za 

pripravo učencev na tekmovanje  in pri popravi nalog. 

- Več narediti za popularizacijo logike v 5. in 6. razredu. 



 

 

Oktober Zdenka Petek: 

Udeležba najboljših učencev iz 7.  

do 9. razreda na državnem 

tekmovanju. 

Letos smo osvojili eno srebrno priznanje v 8. razredu. Naloge so čedalje 

bolj zahtevnejše, zato je potrebno zelo resno delo učencev tudi doma, da 

rešijo čimveč nalog, saj se le tako spoznajo s čim več različnih tipov nalog. 

Junij Zdenka Petek: 

Predlog pohval za udeležence 

državnega tekmovanja in vpis 

priznanj in pohval v program. 

V naslednjem letu čimveč učencev pritegniti v ID Logomanija, saj logika 

ni tako priljubljena. Sedaj, ko so ločeno priprave na tekmovanje in vsebine 

te ID bo naslednje leto problem za pripravo na tekmovanje. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Letošnjega šolskega tekmovanja se je udeležilo 83 učencev od 4. do 9. razreda na centralni šoli in obeh podružnicah. 

Na letošnjem šolskem tekmovanju je bronasto priznanje prejelo 45 učencev, kar je več kot 54 % vseh tekmovalcev.  Naloge za 6. 

razred so bile za učence izredno zahtevne, kar se pozna pri dodelitvi bronastih priznanj za ta razred tudi na ravni države. 

 

Na državnem tekmovanju se podeljujejo srebrna in zlata priznanja.  

Osvojili smo eno srebrno priznanje, ki ga je prejel Gregor Gros iz 8. b razreda.  

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

45 bronastih priznanj in 1 srebrno priznanje. 

 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

Državnega tekmovanja so se udeležili 4 učenci: Niko Kučiš iz 7. a razreda, Gregor Gros in Andreja But iz 8. b razreda in Maj Virant 

iz 9. a razreda. Največ truda in časa je vložil GREGOR GROS, kar se pozna na njegovem dosežku, saj je bil 96. v državi pri 

osmošolcih in osvojil SREBRNO priznanje. 

 

 3.5.2 ZGODOVINSKO TEKMOVANJE 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Irena Gavez 

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Število vključenih sodelavcev v tim: 3 

Poimenski seznam sodelujočih v timu: Igor Bahar, Mateja Vidovič, Irena Gavez 

Razred/i: 8., 9. 

Število vključenih učencev: 24 

Udeležba na tekmovanju: šolskem     

   regijskem  

Organizacija tekmovanja: šolsko; kolikokrat: 1  

     

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

ZRSS 

 

KRATEK OPIS VSEBINE 

Naslov letošnje teme je bil Začetki in razvoj radia, televizije in filma na Slovenskem. Učenci so morali predelati predpisano 

literaturo. Tekmovanje je bilo tristopenjsko. Na šolskem tekmovanju, 10. 12 2013, je sodelovalo 24 učencev. 8 učencev je osvojilo 

bronasto priznanje, 6 se jih je uvrstilo naprej, na področno tekmovanje. Za ta nivo tekmovanja so morali obdelati dodatno literaturo. 

Področno tekmovanje je bilo 11. 2. 2014 na OŠ Ljubečna. Nobeden od 6 učencev ni osvojil srebrnega priznanja in nobeden ni 

napredoval na državno tekmovanje, ki je bilo 15. 3. 2014 na OŠ Davorin Jenko v Cerkljah na Gorenjskem. 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI  

Pričakovala sem uvrstitev na državno tekmovanje in tudi dobre rezultate. 

 

DOSEŽENI REZULTATI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Osvojili smo 8 bronastih priznanj. 

 

 

 3.5.3 TEKMOVANJE IZ FIZIKE - STEFANOVA PRIZNANJA 

 
OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Jelka Županec 9. r, Branko Krošel, 8. r 

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Edvard Sajko 

Razred/i: 8.r, 9.r. 

Število vključenih učencev: 24 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

30 35 117 %       



 

 

 

Udeležba na tekmovanju:  šolsko     

    regijsko    

    državno    

Organizacija tekmovanja:  šolsko 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

DMFA, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Širjenje znanja in 

poglabljanje že osvojenih 

znanj tudi nad zahtevnostjo 

rednega programa na 

področju fizike.     

Težje dojemanje zahtevnejših 

vsebin in težave pri 

praktičnem delu zaradi 

pomanjkanja potrebnih 

pripomočkov. 

Naloge z rešitvami na spletu 

in možnost individualne 

razlage učitelja. 

10 ur interesne dejavnosti za 

pripravo na tekmovanje za 

vsak razred. 

Odkrivanje in spodbujanje za 

fiziko nadarjenih učencev. 

 

Nezainteresiranost za dodatne 

priprave, ker so nadarjeni 

fantje in jih je težje dodatno 

motivirati. 

Razgovor z učenci. Pomoč učitelja, ki poučuje 

fiziko v 9.r. 

Povezujejo fizikalno znanje 

in razumevanje z 

vsakodnevnimi izkušnjami. 

 

Osvojiti čim več srebrnih in 

zlatih Stefanovih priznanj. 

Za doseganje rezultatov na 

državnem tekmovanju se bi 

morali učenci bolj angažirati 

pri eksperimentalnem delu. 

Izposoja pripomočkov oz. 

sestava poskusov z 

zastarelimi pripomočki, ki so 

pri meritvah zelo nenatančni. 

Nabaviti potrebne 

pripomočki za sklop 

elektrike. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

Februar urejanje in vnos podatkov na 

Infoserver 

Zadovoljni, pravočasni vnos podatkov na Infoserver. 

Marec izvedba tekmovanja, vnos 

rezultatov na Infoserver in objava 

rezultatov, priprava učencev na 

področno tekmovanje iz fizike 

Zadovoljni. 

April priprava in udeležba učencev na 

področnem tekmovanju in nato 

na državnem tekmovanju iz fizike 

Zadovoljni učenci s pripravo na področno in državno tekmovanje. 

Maj Razdelitev priznanj razrednikom. Razredniki prejeli priznanja pravočasno. 

Junij Vnos dobitnikov priznanj v 

program. 

Vnos podatkov do predvidenega roka. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Šolsko tekmovanje je bilo realizirano po planu. 5. 3. 2014 je bilo na šoli izvedeno šolsko tekmovanje in sicer posebej za 8. r in 

posebej za 9. r. Tekmovalo je 12 učencev 8. razreda in 12 učencev 9. razreda. 9 učencev je prejelo Bronasto Stefanovo priznanje 

(4 učenci 8.r in 5 učencev 9.r). 5 učencev se je uvrstilo na področno tekmovanje iz fizike, ki je bilo 21. 3. 2014 na OŠ Hruševec 

Šentjur. 2 učenca sta prejela Srebrno Stefanovo priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje iz fizike, ki je bilo 5. 4. 2014 na 

Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Doseženi rezultatih po razredih (PRILOGA). 

a) 9 bronastih priznanj 

b) 2 srebrni priznanji: Gregor Gros, 8.b in Vid But, 9.b.  

c) 2 učenca udeležba na državno tekmovanje  

 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

Gregor Gros iz 8. b, 

Vid But iz 9. b. 

 

 3.5.4 MATEMATIČNO TEKMOVANJE - VEGOVA PRIZNANJA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Jelka Županec 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 



 

 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu:  Zdenka Petek, Brigita Sajko, Urška Jagodič in Jelka Županec + učiteljice MAT v 

I. in II. VIO  

Razred/i: 1.r. - 9.r. 

Število vključenih učencev: 1. raz.  2. raz.  3. raz.  4. raz.  5. raz.  6. raz.  7. raz.  8. raz.  9. raz.  

                                                 65   56 62 63 57 57 56 60 68 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

30 35 117 %       

 

Udeležba na tekmovanju:  šolsko     

    regijsko    

    državno    

Organizacija tekmovanja:  šolsko     

     

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

DMFA, VIZ II.OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Povečati popularizacijo in 

priljubljenost matematike. 

Učencem priljubljenost 

matematike upade. 

Spodbujati učence za 

priljubljenost matematike, 

posebej v II. in III. VIO. 

      

Poglobiti in razširiti znanje 

učencev, ki imajo 

sposobnosti in veselje do 

matematike. 

Učenci, ki so sposobni, 

nimajo veselja do dodatnega 

poglabljanja znanja in se niso 

pripravljeni dodatno 

angažirati. 

Pogovor z učenci. 

Učence spodbujati k 

dodatnem poglabljanju in 

pripravljanju na tekmovanju. 

      

Osvojiti čimveč priznanj. 

 

Čim več učencev se udeležiti 

na državno tekmovanje iz 

matematiki. 

Premalo učencev 

pripravljenih na dodatne 

priprave doma in v šoli.  

Obveščanje staršev.       

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

Februar urejanje in vnos podatkov na 

Infoserver 

Zadovoljni, pravočasni vnos podatkov na Infoserver. 

Marec izvedba tekmovanja, vnos 

rezultatov na Infoserver in objava 

rezultatov, priprava učencev na 

področno tekmovanje iz 

matematike 

Zadovoljni. 

April priprava in udeležba učencev na 

področnem tekmovanju in nato 

na državnem tekmovanju iz 

matematike 

Zadovoljni učenci s pripravo na področno in državno tekmovanje. 

Maj Razdelitev priznanj razrednikom. Razredniki prejeli priznanja pravočasno. 

Junij Vnos dobitnikov priznanj v 

program. 

Vnos podatkov do predvidenega roka. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Šolsko tekmovanje je bilo realizirano po planu. 20. 3. 2014 je bilo na šoli izvedeno šolsko tekmovanje in sicer posebej za I. triado, 

za II. in III. triado pa skupaj. Tekmovalo je skupaj 247 učencev, bronasto priznanje je prejelo 111 učencev. 14 učencev od 7. r. do 

9. r se je udeležilo področnega tekmovanja, ki je bilo v Podčetrtku, dne 2. 4. 2014. Od teh je 7 učencev prejelo srebrno Vegovo 

priznanje. Na državno tekmovanje iz matematike, ki je bilo 12. 4. 2014 na OŠ Braslovče se je uvrstil 1 učenec. 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Doseženi rezultatih po razredih (PRILOGA). 

a) 111 bronastih priznanj 

b) 7 srebrnih priznanj:  

Jan Hartl, 7. a, 

Jaša Virant, 7. b, 

Gregor Gros, 8. b, 

Matija Plevnik, 8. c, 

Gal Bjelovučić, 9. c, 



 

 

Maj Virant, 9. a,  

Matej Medved, 9. b 

c) 1 učenec udeležba na državno tekmovanje  

 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

Gregor Gros iz 8. b se je uvrtil na državno tekmovanje iz matematike. 

 

 3.5.5 PROTEUSOVO TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE NA TEKO KAČE SLOVENIJE 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Štefka Dečman 

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 1 

Razred/i: 8. in 9.r 

Število vključenih učencev:  21učencev 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

najmanj 35 35 100 87 

 

Udeležba na tekmovanju: šolsko     

   državno 

Organizacija tekmovanja: šolsko     

     

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Prirodoslovno društvo Slovenije 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

-spodbujanje učencev k 

doseganju višje ravni in 

kakovosti znanja na področju 

spoznavanja in poglobljanja 

znanja o morfološki zgradbi 

kač, prilagoditvah na okolje, 

njihovi ogroženosti in 

pomenu za ohranjanje 

biodiverzitetein ravnovesja 

ekosistemov  

- nadarjeni učenci se  ne 

zmorejo dovolj kakovostno 

pripraviti na tekmovanje, ker 

se vključujejo v preveč 

aktivnosti, 

-urnik mentorja in učencev bo 

težko uskladiti 

- kakovostna predstavitev 

načina, namena in smisla 

priprav na tekmovanje 

-izdelati urnik,da se 

dejavnosti ne prekrivajo 

alidoločiti učenčeva 

prednostna področja  

- obisk živalskega vrta z 

namenom iskustvene 

predstavitve plazilcev   

-strah in odpor učencev do 

kač, 

- nesreča na poti 

- dobra predpriprava učencev 

in psihična stabilnost ućitelja 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September priprava gradiva, poglobljeno 

preučevanje teme, obisk 

živalskega vrta 

Individualna predstavitev vsebin je bila uspešna, obisk živalskega vrta pa 

zaradi prevelike finančne stiske in premajhnega števila udeležencev vi bil 

izpeljan. 

Oktober priprava in izvedba šolskega 

tekmovanja 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo predvidevano število učencev in vsi 

prijavljeni so tudi tekmovali. 

November priprava učencev na 

drugostopenjsko državno 

tekmovanje 

Učenci so odgovorno in redno obiskovali priprave, več pozornosti je treba 

nameniti  samoiniciativnemu poglabljanju znanja. 

December udeležba na državnem 

tekmovanju in evalvacija dela 

Rezultati državnega tekmovanja ne dosegajo mentorjeva pričakovanja. V 

prihodnje bo potrebno več delati na samostojnosti učencev in motivaciji. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Pri pripravah je sodelovalo 7 učencev 8 razreda in 14 učencev 9 razreda. Na tekmovanju so se bolje odrezali učenci 9. razredov, saj 

so bolj vešči samostojnega dela in imajo več predznanja. Najvišjih priznaj je premalo, ker ugotavljam, da učenci niso pripravlajeni 

dovolj garati in vztrajati pri samostojnem in poglobljenem delu. 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

K šolskemu tekmovanju je pristopilo 21 učencev, od teh je bilo 11 učencev dovolj uspešnih za dosego bronastega Proteusovega 

tekmovanja(Maj Virant, Jernej Koritnik, Tomaž Zorin, Vid But, Jan Kopinič, Gregor Gros, Gašper Lončar, Klara Lešnik, Matej 

Medved, Ana Šket in Tilen Medved). 



 

 

Državnega tekmovanja se je udeležilo 7 učencev, od teh sta 2 dosegla srebrno Proteusovo priznanje, Jernej Koritnik, 9.a in Gregor 

Gros, 8.b. 

 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

Maj Virant,Jernej Koritnik, Tomaž Zorin, Vid But, Jan Kopinič, Gregor Gros, Gašper Lončar;  

srebrno Proteusovo priznanje sta dosegla Jernej Koritnik iz 9.a in Gregor Gros iz 8.b razreda.  

 

 

 3.5.6 PRIPRAVE NA KEMIJSKO TEKMOVANJE 8. RAZRED 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Ksenija Antolin (mentorica), Zinka Gjuras(organizator šolskega tekmovanja) 

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 2,( Ksenija Antolin, Zinka Gjuras) 

Razred/i: 8., 

Število vključenih učencev: 15 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

25 25 100 90 

 

Udeležba na tekmovanju: šolsko    

   državno 

     

Organizacija tekmovanja: šolsko   

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II OŠ Rogaška Slatina 

ZOTKS 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Razširiti znanje kemijskih 

vsebin sedmega in osmega 

razreda. 

Usklajevanje urnikov 

nadarjenih učencev z ostalimi 

dejavnostmi. 

 P ogovor  z učenci, da se res 

odločijo po interesu in 

nadarjenosti za posamezno 

področje in da na izbranem 

področju   maksimalno 

aktivno delajo in redno 

obiskujejo   priprave. M anj je 

več.  

      

Nadgraditi že osvojeno znanje 

pridobljeno pri rednih urah 

kemije v sedmem in osmem 

razredu.  

                  

Razviti strategijo reševanja 

problemskih nalog, 

samostojne interpretacije, 

vrednotenja in avtentičnih 

vprašan vezanih na vsebine 

sedmega in  osmega razreda. 

Strategije reševanja  

problemskih nalog se bomo 

lahko lotevali le , če se bodo 

učenci sprotno pripravljali na 

reden pouk in ne bo 

kampanjskega učenja. 

Maksimalna vspodbuda tako s 

strani učitelja, kot staršev ter 

sprotno preverjanje tekočih 

obravnavanih vsebin pri 

rednem pouku. 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Antolin, Gjuras - Usklajevanje 

urnikov 

      

December Gjuras, Antolin, Kregar - Vpis 

učencev tekmovalcev v prijavni 

sistem ZOTKS 

Uspešen in ažuren vpis . 

Januar II OŠ Rogaška Slatina  in 

mentorica ter učiteljica predmeta ( 

organizacija in izvedba  šolskega 

tekmovanja) 

Antolin- poprava testov 

Gjuras, Kregar - vnos rezultatov v 

prijavni sistem 

Priprave na tekmovanje v sodelovanju z vodstvom šole so potekale tekoče, 

prav tako vpis rezultatov. 



 

 

Marec ZOTKS(organizacija državnega 

tekmovanja) in II.OŠ Rogaška 

Slatina(prevoz učencev na 

tekmovanje) 

Antolin - spremstvo učencev na 

državno tekmovanje. 

      

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Priprave na tekmovanje so  potekale redno.  Učenci so bili vestni tako pri delu kot pri točnosti obiska.  

Tekmovalo je 15 učencev , 4 učenci so dobili bronasta priznanja, eden učenec se je udeležil državnega tekmovanja in dosegel srebrno 

priznanje.  

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

4 bronasta priznanja, 1 srebrno priznje 

Bronasta priznanja so dosegli: Gregor Gros 8.b, Tajana Gobec 8.c, Jaka Zdovc 8.a, 

Nino Kučiš 8.a 

 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

Gregor Gros - srebrno priznanje 

 

 3.5.7 KEMIJSKO TEKMOVANJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE -  ZA UČENCE 9.R 

 

OSNOVNI PODATKI 

Vodja oz. mentorica/mentor: Zinka Gjuras,  

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Poimenski seznam sodelujočih v timu:   Zinka Gjuras     

Razred/i: 9. razred 

Število vključenih učencev: 12 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

30 30 100% 91% 
 

Podatki se izpolnijo le za tekmovanja v znanju, veščinah in spretnostih: 

Udeležba na tekmovanju:  šolsko   

    državno    
 

Organizacija tekmovanja:  šolsko    
 

IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  

II.OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po mesecih Cilji Predvid tveganj 
Ukrepi za preprečitev 

tveganj 

Učinek s predlogi 

izboljšav 

September Utrditi in ponoviti pridobljeno in že 

razširjeno znanje kemijskih vsebin 

sedmega in osmega razreda. 

 

Usklajevanje 

urnikov 

nadarjenih 

učencev z 

ostalimi 

dejavnostmi. 

Lani sem imela 

prav to slabo 

izkušnjo s to 

generacijo 

učencev. 

 

Pogovor  z učenci, da se 

res odločijo po interesu 

in nadarjenosti za 

posamezno področje in 

da na izbranem področju   

maksimalno aktivno 

delajo in redno 

obiskujejo   priprave. M 

anj je več.  

 

Učenci so upoštevali 

dogovorjeno. Našli smo 

ustrezen termin za 

izvedbo  in to je bil 

četrtek od 12.40 dalje, 

do odhoda avtobusa.  

Oktober Utrditi in ponoviti pridobljeno in že 

razširjeno znanje kemijskih vsebin 

sedmega in osmega razreda.  

                  

November Razširiti in nadgraditi že osvojeno 

znanje pridobljeno pri rednih urah 

kemije v devetem razredu  

                  

December Razvijati strategijo reševanja 

problemskih nalog, samostojne 

interpretacije, vrednotenja in 

avtentičnih vprašanj vezanih na 

Strategije 

reševanja  

problemskih 

nalog se bomo 

lahko lotevali le , 

Zelo velika doslednost 

učitelja pri sprotnem 

preverjanju znanja,  

pregledu domačih nalog 

in  vseh doseženih 

      



 

 

vsebine sedmega in  osmega razred in 

devetega razreda. 

če se bodo učenci 

sprotno 

pripravljali na 

reden pouk in ne 

bo kampanjskega 

učenja. 

rezultatov rešenih nalog 

najvišjih taksonomskih 

stopenj ter spremljanja 

doslednosti pri 

zapisanem postopku 

reševanja. 

Januar  Razširiti in nadgraditi že osvojeno 

znanje pridobljeno pri rednih urah 

kemije v devetem razredu  

                  

Februar Razširiti in nadgraditi že osvojeno 

znanje pridobljeno pri rednih urah 

kemije v devetem razredu  

                  

Marec Razvijati strategijo reševanja 

problemskih nalog, samostojne 

interpretacije, vrednotenja in 

avtentičnih vprašanj vezanih na 

vsebine sedmega in  osmega razred in 

devetega razreda. 

                  

 

IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 

 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh zavedenih 

ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Gjuras             

December Gjuras, Kregar - vpis 

tekmovalcev v prijavni 

sistem ZOTKS za 

tekmovanje 

- pravočasen vnos       

Januar Gjuras - organizacija 

šolskega tekmovanja  

Gjuras- poprava testov 

Gjuras, Kregar- vnos 

rezultatov v prijavni 

sistem ZOTKS 

-organizacija v sodelovanju z vodstvom šole 

je stekla nemoteno. 

      

Marec ZOTKS(organizacija 

državnega tekmovanja) in 

II.OŠ Rogaška 

Slatina(prevoz učencev na 

tekmovanje 

Gjuras - Udeležba na  

državno tekmovanje kot 

spremljevalka učencev 

Gjuras- Pregled rešenih 

nalog z rešitvami in 

rezultatov učencev 

udeležencev državnega 

tekmovanja naše šole in 

evalvacija ciljev 

tekmovanja.  

Z realizacijo ciljev in pripravo na 

tekmovanje ne bi imela pripomb. Ugotovili 

smo, da učenci imajo znanje, predelali smo 

vse vsebine , ampak pri teh učencih se je 

zgodilo to, da vsi po vrsti ne znajo brati 

počasi, kljub nenehnim opozorilom, da prav 

tekmovanja terjajo počasno branje z 

razumevanjem vseh podrobnosti. Odločali so  

se prehitro in se niso  vračali nazaj na 

navodilo naloge.  

Pri vsakem poskusnem  testu, ki 

ga bodo reševali za vajo v času 

pred tekmovanjem bo potrebna 

temeljita pisna  samoevalvacija. 

Nato bomo sedli skupaj in 

analizirali kaj je botrovalo morda 

slabšemu rezultatu in dorekli, a 

se morda ponavljajo napake, ali 

je vzrok neznanje ali površnost 

branja.   

Maj Z. Gjuras in učenci 

tekmovalci - zaključna 

evalvacija zastavljenih 

ciljev ID. 

Kar se tiče eksperimentalne dejavnosti ID pa 

sem zadovoljna, saj vključeni učenci dobro 

obvladajo eksperimntalne veščine, tudi 

načrtovanje eksperimentov.   

  

 

ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

Delo je potekalo aktivno in kontinuirano, vendar rezultati niso dobri glede na vse priložnosti pridobivanja znanja,  ki so jih imeli 

učenci. Verjamem pa, da so pridobili zadosti znanja in ne bodo imeli težav s kemijo v srednji šoli.  Tekmovanje je pač tekmovanje 

in tam so najboljši res najboljši. 

 

DOSEŽKI  

 

število bronastih število srebrnih število zlatih 

5 / / 

 

POIMESNKI SEZNAM UDELEŽENCEV DRŽAVNEGA TEKMOVANJA Z  DOSEŽKI  

 

ime in priimek tekmovalca tekmovanje dosežek 



 

 

Jernej Koritnik 9.a 

Maj Virant 9.a 

Vid But 9.b 

Gal Bjelovučić 9.c 

Tomaž Zorin 9.c 

udeležba na državnem tekmovanju 

udeležba na državnem tekmovanju 

udeležba na državnem tekmovanju 

udeležba na državnem tekmovanju 

udeležba na državnem tekmovanju 

Bronasto priznanje 

bronasto priznanje  

bronasto priznanje 

bronasto priznanje 

bronasto priznanje 

 

 3.5.8 TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Nina Gašparac 

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Razred/i: 9. razred 

Število vključenih učencev: 13 šolsko / 3 državno 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

10 8 / 100 

 

Udeležba na tekmovanju: šolsko    

   državno   

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Zavod RS za šolstvo in VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spodbujanje učencev k 

doseganju višje ravni znanja.  

 

Učenci niso dovolj vešči 

tipom nalog, ki se od 

preostalih razlikujejo tako po 

vsebini, obliki, obsegu, …   

Učence predhodno seznanim s 

tovrstno tipologijo, v kateri se 

preizkušamo v pripravljalnih 

urah. 

/ 

Navajanje na poglobljeno in 

samostojnejše učenje. 

 

Učenci so premalo samostojni 

pri učenju, zato usvojijo le 

vsebine podane skozi redni 

učni proces. 

Učence usmerim k dodatnemu 

delu, morebiti k raziskovanju 

njim zanimivih vsebin.   

Učenci so dokazovali vedenja, 

,ki so jih samostojno obdelali 

(GN). 

Poznavanje in uporaba 

besedišča, razumevanje 

avtentičnih ali delno 

prilagojenih nemških besedil, 

zmožnost koherentnega 

pisanja in tvorjenja pisnega 

besedila, ... 

Učenci imajo manj stika z 

avtentičnimi pisnimi in 

govornimi besedili. 

Učenci bodo pridobili dodatne 

naloge bralnega razumevanja 

in jih poglabljali z veščinami 

pisanja in tvorjenja. 

Učenci so bili pripravljeni na 

hitrost predvsem slušnih 

avtentičnih besedil, hkrati pa 

so spoznali tehniko 

selektivnega branja, ki jim je 

omogočala razumevanje 

besedil. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September mag. Nina Gašparac DA 

Oktober mag. Nina Gašparac DA 

November mag. Nina Gašparac DA 

December mag. Nina Gašparac DA 

Januar mag. Nina Gašparac DA 

Februar mag. Nina Gašparac DA 

Marec mag. Nina Gašparac DA 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so se v pripravljalnih urah seznanili s tipi nalog in besedili. Poglabljali so znanje in širili besedišče. 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

3 bronasta šolska priznanja, 3 srebrna državna priznanja 

 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

Gašper PIŠEK - bronasto, srebrno državno 

Monika PINJUŠIĆ - bronasto, srebrno državno 

Jan KOPINIČ - bronasto, srebrno državno 

 

 3.5.9 TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE ZA DEVETOŠOLCE 



 

 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Jožica Nuč, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 3, Andreja Mašera, prof., Jožica Nuč, prof., Mateja Vidovič, prof. 

Razred/i: 9.a, 9.b, 9.c 

Število vključenih učencev: 14 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

18 18 100 86% 

 

Udeležba na tekmovanju: šolsko     

   regijsko    

   državno   

Organizacija tekmovanja: šolsko   

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Zavod za šolstvo RS, II.OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Pri urah dodatnega pouka smo 

poglabljali, utrjevali in  

razširjali jezikovne spretnosti, 

pridobljene pri rednih urah 

angleščine. 

Učenci, ki so se prijavili na 

tekmovanje iz angleščine so 

bili precej obremenjeni na 

različnih področjih, zato  jim 

je za dodatno delo doma 

primanjkovalo časa in 

energije. 

Omenjeno tveganje smo 

poskušali preprečiti tako, da 

smo večji del priprav na 

tekmovanje izvedli v okviru 

dodatnega pouka. 

Ta način dela je bil uspešele 

pri učencih, ki so bili 

motivirani za dodatno delo. 

Nekateri učenci, ki so bili 

uspešni na šolskem 

tekmovanju, so sodelovali še 

na drugih tekmovanjih in so 

težko usklajevali svoje 

obveznosti.  

Razvijanli smo jezikovne 

kompetence s poudarkom na 

pisnem sporočanju z ustrezno 

rabo jezika. 

Učenci ne bodo redno 

prihajali k uram dodatnega 

pouka. 

Sodelovanje z 

razredničarkami in starši. 

Pri učencih, ki sosodelovali le 

pri tekmovanju v znanju 

angleščine, se je ta način 

izkazal za uspešnega. Pri tistih 

pa, ki so sodelovali na večih 

teklmovanjih in bili tudi 

uspešni, je bilo težko 

usklajevatiizpolnjevanje 

nalog, saj so se posamezna 

tekmovanja in priprave na njih 

prekrivala. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

November šolsko tekmovanje realizirano 

Januar regijsko tekmovanje realizirano 

Marec državno tekmovanje realizirano 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Šolskega tekmovanja seje udeležilo 29 učencev. Primož BUT je na šolkem tekmovanju dosegel vse točke (100%).  

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

11 učencev je doseglo bronasto priznanje v znanju angleščine (Lana Dragovan, Jan Kopinič, Maj Virant, Primož But, Vid But, Jure 

Čuvalo, Aljaž Kolar, Gašper Pišek, Nejc Fajs, Iris Jazbinšek, Uroš Lipavec). 6 učencev je bilo izbrano za tekmovanje na regijski 

ravni (Primož But, Vid But, Jan Kopinič, Nejc Fajs, Jure Čuvalo, Aljaž Kolar). Vid But je dosegel srebrno priznanje v znanju 

angleščine. 

 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

Vid But se je udeležil državnega tekmovanja v znanju angleščine. 

 

 3.6 ŠOLSKA DRUŠTVA 

 

 3.6.1 KULTURNA ŠOLA IN KD SPOMINČICE 

 



 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: MOJCA PAŽON 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 

Število vključenih sodelavcev v tim: vsi mentorji kulturnih ID 

Razred/i: 1.- 9.r 

Število vključenih učencev: 541 

Odstotek obiska ob koncu šolskega leta: v poročilih mentorjev kulturnih ID 

Število planiranih ur: v poročilih mentorjev kulturnih ID 

Število realiziranih ur: v poročilih mentorjev kulturnih ID 

Udeležba na tekmovanju: šolsko     

   regijsko   

   državno   

   mednarodno  

Organizacija tekmovanja: mednarodno  

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

II. OŠ Rogaška Slatina 

mag. Karla Škrinjarič, spec. 

mentorji ID: Martin Druškovič, Natalija Horvat, Tanja Pirš, Petra Polajžer, Nataša Trobentar Majcen, Matejka Tirgušek, Branka 

Unverdorben, Zdenka Ižanc, Marta Weilguni, Marjana Zajko, Barbara Štefančič, Nina Gašparac, Nataša Berk, Karla Koražija, 

Ernest Artič, Janja Bek, Goran Koražija, Helena Mikša, Mojca Kmetec, Marjana Plemenitaš, Ksenija Šket, Natalija Horvat, Leonida 

Dosedla, Natalija Šlogar, Mojca Pažon.    

 

KRATEK OPIS VSEBINE 

V projekt Kulturna šola in KD SPOMINČICE so vključeni vsi učenci, ki obiskujejo različne interesne dejavnosti: likovni krožek, 

dramski in pravljični krožek, gledališki krožek, folkloro, ritmiko, izbirni ples, muzikal, cicizbor, OPZ, MPZ, turistični krožek, 

lutkarstvo,prostovoljstvo,…in vsi, ki so skrbeli za kakovostno kulturno življenje šole in kraja, se bodo udeleževali natečajev, 

projektov, razstav, revij, tekmovanj, srečanj,…razpisanih na šolskem, lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju. 

 

Kulturni programi naše šole so namenjeni notranjim in zunanjim javnostim.  

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

 

KLJUČNI CILJ-I 

 

Ključni trije cilji: 

1. aktivno sedelovanje KD Spominčice z društvi in organizacijami v kraju ter pri njihovem kulturnem dogajanju ( JSKD, 

Zavod za kulturo; Anina galerija, Občina Rogaška Slatina, Pegazov dom, Mestna krajevna skupnost, Turistično 

društvo, Mladinski center, Las, Pranger, Knjižnica Rogaška Slatina, hoteli, Zavod za turizem, Anin dvor, …z 

namenom, da bodo kulturni programi šole namenjeni širšemu občinstvu. 

2. razvijanje kulturne zavesti otrok ( ogled razstav, muzejev, galerij, filmski ali gledališki abonma,…), sodelovanje na 

tekmovanjih, revijah, natečajih,… 

3. podpiranje mentorskega ali raziskovalnega dela, ki ni namenjeno pedagoškemu delu, ampak je izključno 

prostočasovna dejavnost in da v šolskih skupinah sodelujejo posamezniki, ki so na svojem področju močni ali 

nadpovprečni pri svojih rezultatih. 

4. ohranjanje statusa Kulturna šola z organizacijo otroških kulturnih prireditev v kraju, ob sodelovanju TDRS, ŠD 

SLATNA, DPM ISKRICE z namenom, da prireditve ostanejo etnološko obarvane ter prerastejo v tradicionalne, s 

pridihom večdnevnih mednarodnih festivalov. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI (vsebina, kraj, udeleženci, ...) 

 

Čas Vsebina Nosilci Realizacija 

September potrditev planov dela mentorji kulturnih ID da 

Oktober  Srečanje mandolinskih orkestrov KD Spominčice 15. 10. 2013 

Januar sodelovanje na lokalnih razpisih občine, 

JSKD Slovenije in drugih 

Mojca Pažon da 

Februar letno poročilo  Mojca Pažon da 

Marec VI. mednarodno srečanje OFS Na 

gregorjevo 

KD Spominčice 9. 3. 2014 

April območno srečanje OPZ, MPZ 

 

območna revija OFS 

 

regijsko srečanja OFS v Dravogradu 

Nataša Trobentar Majcen 

 

Mojca Kmetec, Mojca Pažon 

 

Mojca K., Mojca P. 

1. 4. 2014 

7. 4. 2014 

 

 

24. 4. 2014 

Maj državno srečanje OFS Šentjernej 

 

18. državna revija PikaPoka 

Mojca Kmetec 

 

Mojca Pažon 

31. 5. 2014 

 

9. 5. 2014 

Junij poročila projektov, evalvacija dela vsi da 



 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI  

uspešno izvedeni projekti, udeležba na festivalih in revijah. 

 

REALIZACIJA DELA 

KD Spominčice želimo širši javnosti predstaviti kakovostne dosežke na področju kulture. Kulturno umetniška vzgoja  v šoli ni le 

služba, ampak poslanstvo in zasluži si svoje mesto. Že dolgo je namreč znano, da aktivno ukvarjanje z različnimi kulturnimi 

dejavnostmi pri otrocih spodbuja razvoj kognitivnih sposobnosti. Ali kot je nekoč zapisal Blaise Pascal: "LE KULTURA NAREDI, 

DA SE NENEHNO UČIMO IN NAPREDUJEMO." S to mislijo je prežeta tudi kulturno delovanje naše šole, v katerem sobivajo 

kultura, vzgoja in izobraževanje. 

Zavedamo se pomena kulturnega kapitala kot odločilnega pri oblikovanju potreb in okusov potrošnikov.Tudi letošnje leto je bilo 

polno projektov, ki so se uspešno izpeljali in so vidni v poročilih mentorjev. Kulturni programi naše šole so bili namenjeni notranjim 

in zunanjim javnostim. Uspešno smo se vključevali  tudi v mednarodne projekte in gostovanja, kar je bila dodatno motivacija za 

učence in njihove mentorje. Dosežki naših otrok  so ogledalo našega dela. Vseskozi smo spremljali razpise. Posebej smo veseli, da 

nas je podprl JSKD Slovenije, Občina Rogaška Slatina pa je zožala prispevek za naše kulturno delovanje.   

Torej spodbujamo pretok misli, širimo obzorja razmisleka in krepimo kulturni dialog!   

 

DOSEŽENI REZULTATI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

v poročilih posameznih mentorjev kulturnih ID 

 

ZLATO PRIZNANJE SO PREJELI (poimensko in področje) 

v poročilih posameznih mentorjev kulturnih ID 

 

 3.7 PRIZNANJA IN POHVALE NA CENTRALNI ŠOLI 

 

1. a 

− PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Bele Mojca, Fürlinger Špela, Gobec Hana, Hribar Sara, Jerković Lina, Križan Tjaša, 

Kubale Lana, Lan Jah, Lešnik Klara, Majcenovič Nino, Pobežin Jakob, Polajžer Nika Laura, Pingračić Filip, Sivka Venesa, 

Strniša Brina, Šket Matic, Škrabl David, Štih Mia, Vaukan Tine, Toplišek Aljaž , Zobec Tina, Zorin Manca, Žolgar Neja 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Bele Mojca, Fürlinger Špela, Gobec Hana, Jerković Lina, Lešnik 

Klara,  Pingračić Filip, Škrabl David, Vaukan Tine, Toplišek Aljaž , Zobec Tina 

− KNJIŽNA NAGRADA: Fürlinger Špela 

− POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Mia Štih, Filip Pongračić, Lina Jerković 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Tine Vaukan, Lina Jerković, Manca Zorin 

− POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Lana Kubale 

− DIPLOMA ZLATI SONČEK: Bele Mojca, Čoh Staš, Čujež Kaja, Franc Eva Marusha, Fürlinger Špela, Gobec Hana, Hribar 

Sara, Jerković Lina, Križan Tjaša, Kubale Lana, Lan Jah, Lešnik Klara, Majcenovič Nino, Pobežin Jakob, Polajžer Nika Laura, 

Pingračić Filip, Sivka Venesa, Strniša Brina, Šket Matic, Škrabl David, Štih Mia, Vaukan Tine, Toplišek Aljaž , Zobec Tina, 

Zorin Manca, Žolgar Neja 

− PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Bele Mojca, 

Čujež Kaja, Franc Eva Marusha, Fürlinger Špela, Gobec Hana, Jerković Lina, Križan Tjaša, Lan Jah, Lešnik Klara, Majcenovič 

Nino, Polajžer Nika Laura, Pingračić Filip, Šket Matic, Štih Mia, Vaukan Tine, Zobec Tina, Zorin Manca 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Lina Jerković, Klara Lešnik, Matic Šket, David 

Škrabl 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO:  Čoh Staš,  Franc Eva Marusha, Fürlinger Špela, 

Gobec Hana, Jerković Lina, Lešnik Klara, Majcenovič Nino, Pingračić Filip, Strniša Brina, Šket Matic, Škrabl David, Vaukan 

Tine, Zobec Tina 

− CICI VESELA ŠOLA: Bele Mojca, Čoh Staš, Čujež Kaja, Franc Eva Marusha, Fürlinger Špela, Gobec Hana, Hribar Sara, 

Jerković Lina, Križan Tjaša, Kubale Lana, Lan Jah, Lešnik Klara, Majcenovič Nino, Pobežin Jakob, Polajžer Nika Laura, 

Pingračić Filip, Sivka Venesa, Strniša Brina, Šket Matic, Škrabl David, Štih Mia, Vaukan Tine, Toplišek Aljaž , Zobec Tina, 

Zorin Manca, Žolgar Neja 

− MALČEK BRALČEK: Bele Mojca, Čoh Staš, Čujež Kaja, Franc Eva Marusha, Fürlinger Špela, Gobec Hana, Hribar Sara, 

Jerković Lina, Križan Tjaša, Kubale Lana, Lan Jah, Lešnik Klara, Majcenovič Nino, Pobežin Jakob, Polajžer Nika Laura, 

Pingračić Filip, Sivka Venesa, Strniša Brina, Šket Matic, Škrabl David, Štih Mia, Vaukan Tine, Toplišek Aljaž , Zobec Tina, 

Zorin Manca, Žolgar Neja 

 

1. b 

− PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Zara Blažun, Aljaž Fajs, Luka Ferlež, Sara Ivič, Pia Jager, Zoja Jager, Lucija Kidrič, 

Luka Korže, Neli Kos, Žiga Krašovec, Alina Križanec, Tinkara Krumpak, Gjihad Kurtaj, Mia Lampič, Blaž Lipnik, Ana Majer, 

Urška Perkovič, Nejc Plevčak, Nuša Prapotnik, Lan Prevolšek, Lana Prevolšek, Lucija Šket, Ajda Šrimpf, Matjaž Zbil, Jan 

Zidar Živičnjak, Hana Žerjav 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Žiga Krašovec, Tinkara Krumpak, Lucija Kidrič, Zoja Jager, 

Luka Korže, Zara Blažun, Lan Prevolšek, Lana Prevolšek 

− KNJIŽNA NAGRADA: Žiga Krašovec 

− POHVALA ZA SPOŠTLJIV ODNOS IN LEPO VEDENJE: Matjaž Zbil 

− POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Urška Perkovič 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Tinkara Krumpak, Neli Kos 

− POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Tinkara Krumpak 



 

 

− MEDALJA ZLATI SONČEK: Zara Blažun, Aljaž Fajs, Luka Ferlež, Sara Ivič, Pia Jager, Zoja Jager, Lucija Kidrič, Luka Korže, 

Neli Kos, Žiga Krašovec, Alina Križanec, Tinkara Krumpak, Gjihad Kurtaj, Mia Lampič, Blaž Lipnik, Ana Majer, Urška 

Perkovič, Nejc Plevčak, Nuša Prapotnik, Lan Prevolšek, Lana Prevolšek, Lucija Šket, Ajda Šrimpf, Matjaž Zbil, Jan Zidar 

Živičnjak, Hana Žerjav 

− DIPLOMA ZLATI SONČEK: Zara Blažun, Aljaž Fajs, Luka Ferlež, Sara Ivič, Pia Jager, Zoja Jager, Lucija Kidrič, Luka Korže, 

Neli Kos, Žiga Krašovec, Alina Križanec, Tinkara Krumpak, Gjihad Kurtaj, Mia Lampič, Blaž Lipnik, Ana Majer, Urška 

Perkovič, Nejc Plevčak, Nuša Prapotnik, Lan Prevolšek, Lana Prevolšek, Lucija Šket, Ajda Šrimpf, Matjaž Zbil, Jan Zidar 

Živičnjak, Hana Žerjav 

− PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Žiga 

Krašovec, Nuša Prapotnik, Nejc Plevčak, Sara Ivič, Zoja Jager, Neli Kos, Tinkara Krumpak, Mia Lampič, Lan Prevolšek 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Tinkara Krumpak, Sara Ivič, Žiga Krašovec, Zara 

Blažun 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Tinkara Krumpak, Sara Ivič, Žiga Krašovec, 

Zara Blažun, Luka Ferlež, Lan Prevolšek, Lana Prevolšek, Ajda Šrimpf, Jan Zidar Živičnjak 

− CICI VESELA ŠOLA: Zara Blažun, Aljaž Fajs, Luka Ferlež, Sara Ivič, Pia Jager, Zoja Jager, Lucija Kidrič, Luka Korže, Neli 

Kos, Žiga Krašovec, Alina Križanec, Tinkara Krumpak, Gjihad Kurtaj, Mia Lampič, Blaž Lipnik, Ana Majer, Urška Perkovič, 

Nejc Plevčak, Nuša Prapotnik, Lan Prevolšek, Lana Prevolšek, Lucija Šket, Ajda Šrimpf, Matjaž Zbil, Jan Zidar Živičnjak, 

Hana Žerjav 

− MALČEK BRALČEK: Zara Blažun, Aljaž Fajs, Luka Ferlež, Sara Ivič, Pia Jager, Zoja Jager, Lucija Kidrič, Luka Korže, Neli 

Kos, Žiga Krašovec, Alina Križanec, Tinkara Krumpak, Gjihad Kurtaj, Mia Lampič, Blaž Lipnik, Ana Majer, Urška Perkovič, 

Nejc Plevčak, Nuša Prapotnik, Lan Prevolšek, Lana Prevolšek, Lucija Šket, Ajda Šrimpf, Matjaž Zbil, Jan Zidar Živičnjak, 

Hana Žerjav 

− POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Ana Majer, Zara Blažun, Sara Ivič 

 

2. a 

− PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Anida Bangoji, Matija Drofenik Bombač, Vid Drozg, 

Martina Gajšek, Ilija Hajder, Vid Junger, Uroš Kidrič, Sara Korez, Neža Kvesić Janjić, Žan Lorber, Luka Mešiček, Nel Murko, 

Mia Pavlović, Neža Pobežin, Lia Potočnik, Tilen Šket, Vito Tišma, Leja Tušek, Jan Vuk Plavčak, Žan Završki 

− POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Neža Kvesić Janjić, 

Žan Lorber, Luka Mešiček, Anida Bangoji, Mia Pavlović, Neža Pobežin, Lia Potočnik, Tilen Šket, Vito Tišma, Leja Tušek 

− PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK:  Matija Drofenik Bombač, Martina Gajšek, Ilija Hajder, Vid Junger, Uroš Kidrič, Sara 

Korez, Neža Kvesić Janjić, Žan Lorber, Luka Mešiček, Nel Murko, Mia Pavlović, Neža Pobežin, Lia Potočnik, Tilen Šket, Vito 

Tišma, Leja Tušek 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Matija Drofenik Bombač, Neža Pobežin, Mia Pavlović, Lia 

Potočnik, Nel Murko 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Neža Pobežin 

− MEDALJA ZLATI SONČEK: Anida Bangoji, Matija Drofenik Bombač, Vid Drozg, Martina Gajšek, Ilija Hajder, Vid Junger, 

Uroš Kidrič, Sara Korez, Neža Kvesić Janjić, Žan Lorber, Luka Mešiček, Nel Murko, Mia Pavlović, Neža Pobežin, Lia 

Potočnik, Vito Tišma, Leja Tušek, Jan Vuk Plavčak, Žan Završki 

− DIPLOMA ZLATI SONČEK: Anida Bangoji, Matija Drofenik Bombač, Vid Drozg, Martina Gajšek, Ilija Hajder, Vid Junger, 

Uroš Kidrič, Sara Korez, Neža Kvesić Janjić, Žan Lorber, Luka Mešiček, Nel Murko, Mia Pavlović, Neža Pobežin, Lia 

Potočnik, Tilen Šket, Vito Tišma, Leja Tušek, Jan Vuk Plavčak, Žan Završki 

− PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Neža 

Pobežin, Lia Potočnik, Martina Gajšek, Matija Drofenik Bombač, Vid Junger, Mia Pavlović, Žan Lorber, Luka Mešiček, Nel 

Murko, Vito Tišma 

− BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Matija Drofenik Bombač, Neža Kvesić Janjić, Neža Pobežin, 

Lia Potočnik 

− CICI VESELA ŠOLA: Anida Bangoji, Matija Drofenik Bombač, Vid Drozg, Martina Gajšek, Ilija Hajder, Vid Junger, Uroš 

Kidrič, Sara Korez, Neža Kvesić Janjić, Žan Lorber, Luka Mešiček, Nel Murko, Mia Pavlović, Neža Pobežin, Lia Potočnik, 

Tilen Šket, Vito Tišma, Leja Tušek, Jan Vuk Plavčak, Žan Završk 

− HUMAN ODNOS DO SOŠOLCEV IN OSTALIH: Martina Gajšek 

 

2. b 

− PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Tamara Boršić, Vid Cesarec, Andraž Čebular, Lana Ferlič, 

Žiga Gajster, Matic Gobec, Dragan Grujić, Anja Jančič, Jaša Kunštek, Ažbe Lipnik Tirgušek, Ema Medved, Fran Mesarič, Jaka 

Mlinar, Staš Osrečki, Emanuel Pobežin, Nik Potočnik, Tara Zarja Prah, Saša Sajko, Lejla Salaji, Melanija Stojan 

− POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Tamara Boršić ,Vid 

Cesarec, Andraž Čebular, Lana Ferlič, Žiga Gajster, Anja Jančič, Jaša Kunštek, Ažbe Lipnik Tirgušek, Ema Medved, Jaka 

Mlinar 

− PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Tamara Boršić, Andraž Čebular, Lana Ferlič, Žiga Gajster, Dragan Grujić, Anja Jančič, 

Jaša Kunštek, Ažbe Lipnik Tirgušek, Ema Medved, Fran Mesarič, Jaka Mlinar, Emanuel Pobežin, Nik Potočnik, Tara Zarja 

Prah 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Tara Zarja Prah, Ema Medved, Tamara Boršić, Jaša Kunštek, 

Ažbe Lipnik Tirgušek, Dragan Grujić, Lana Ferlič 

− KNJIŽNA NAGRADA: Jaša Kuštek (najbralec), Ažbe Lipnik Tirgušek (najbralec), Žiga Gajster (najbralec) 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Tara Zarja Prah 



 

 

− MEDALJA ZLATI SONČEK: Tamara Boršić,Vid Cesarec, Andraž Čebular, Lana Ferlič, Žiga Gajster, Matic Gobec, Dragan 

Grujić, Anja Jančič, Jaša Kunštek, Ažbe Lipnik Tirgušek, Ema Medved, Fran Mesarič, Jaka Mlinar, Staš Osrečki, Emanuel 

Pobežin, Nik Potočnik, Tara Zarja Prah, Saša Sajko, Endjona Saramat, Lejla Salaji, Melanija Stojan, Viktorija Zbil 

− DIPLOMA ZLATI SONČEK: Tamara Boršić,Vid Cesarec, Andraž Čebular, Lana Ferlič, Žiga Gajster, Matic Gobec, Dragan 

Grujić, Jaša Kunštek, Ažbe Lipnik Tirgušek, Ema Medved, Fran Mesarič, Jaka Mlinar, Staš Osrečki, Emanuel Pobežin, Nik 

Potočnik, Tara Zarja Prah, Saša Sajko, Endjona Saramat, Melanija Stojan 

− PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Ažbe Lipnik 

Tirgušek, Tamara Boršić, Jaša Kunštek, Ema Medved, Tara Zarja Prah, Saša Sajko 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Lana Ferlič, Ema Medved, Jaša Kunštek 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Lana Ferlič, Dragan Grujić, Jaša Kunštek, Ema 

Medved, Nik Potočnik 

− BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Tamara Boršić, Ema Medved, Fran Mesarič, Tara Zarja Prah 

− CICI VESELA ŠOLA: Tamara Boršić,Vid Cesarec, Andraž Čebular, Lana Ferlič, Žiga Gajster, Matic Gobec, Dragan Grujić, 

Anja Jančič, Jaša Kunštek, Ažbe Lipnik Tirgušek, Ema Medved, Fran Mesarič, Jaka Mlinar, Staš Osrečki, Emanuel Pobežin, 

Nik Potočnik, Tara Zarja Prah, Saša Sajko, Endjona Saramat, Lejla Salaji, Melanija Stojan, Viktorija Zbil 

− MALČEK BRALČEK: Tamara Boršić,Vid Cesarec, Andraž Čebular, Lana Ferlič, Žiga Gajster, Matic Gobec, Dragan Grujić, 

Anja Jančič, Jaša Kunštek, Ažbe Lipnik Tirgušek, Ema Medved, Fran Mesarič, Jaka Mlinar, Staš Osrečki, Emanuel Pobežin, 

Nik Potočnik, Tara Zarja Prah, Saša Sajko, Lejla Salaji, Melanija Stojan 

− ZLATO PRIZNANJE RINGARAJA: Ema Medved, Jaka Mlinar 

 

3. a 

− POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Denis Drofenik, Borut Pelko 

− PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Alirahman Bajšini, Blaž Bele, Tjaša Colnerič, Ana 

Drimel, Denis Drofenik, Emily Fideršek, Andrej Gajšek, Nik Golež, Elma Kalajdži, Nuša Kovačič, Lan Kozlevčar, Žan 

Kramarič, Nejc Kunštek, Urška Majer, Doroteja Mikolič Špiljar, Matic Murko, Borut Pelko, Lur Janez Pobežin, Nejc Polajžer, 

Nika Prevolšek, Nuša Šket, Nika Verk, Tilen Vipotnik, Jan Zobec 

− POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Evropska vas: 

Tjaša Colnerič, Ana drimel, Emily Fideršek, Elma Kalajdži, Nuša Kovačič, Urša Majer, Doroteja Mikolič Špiljar, Borut pelko, 

Lur Janez Pobežin, Nuša Šket 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Denis Drofenik, Andrej Gajšek, Nik Golež, Žan Kramarič, 

Doroteja Mikolič Špiljar, Matic Murko, Borut Pelko, Lur Janez Pobežin, Nejc Polajžer, Nuša Šket 

− KNJIŽNA NAGRADA: Blaž Bele, Nik Golež 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Lan Kozlevčar, Jan Zobec 

− POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Ana Drimel, Emily Fideršek, Andrej Gajšek, Elma Kalajdži, Urška Majer, 

Doroteja Mikolič Špiljar, Lur Janez Pobežin, Matic Murko, Nuša Šket 

− KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Borut Pelko 

− MEDALJA ZLATI SONČEK: Blaž Bele, Tjaša Colnerič, Emily Fideršek, Andrej Gajšek, Nik Golež, Elma Kalajdži, Nuša 

Kovačič, Žan Kramarič, Nejc Kunštek, Doroteja Mikolič Špiljar, Matic Murko, Borut Pelko, Lur Janez Pobežin, Nejc Polajžer, 

Nika Prevolšek, Nuša Šket, Jan Zobec 

− DIPLOMA ZLATI SONČEK: Alirahman Bajšini, Ana Drimel, Denis Drofenik, Lan Kozlevčar, Urška Majer, Nika Verk, Tilen 

Vipotnik 

− PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Andrej 

Gajšek, Nik Golež, Borut Pelko, Lur Janez Pobežin 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Borut Pelko, Lur Janez Pobežin 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Borut Pelko, Lur Janez Pobežin, Nejc Polajžer 

− BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Nik Golež, Nuša Kovačič, Doroteja Mikolič Špiljar, Matic 

Murko, Lur Janez Pobežin 

− CICI VESELA ŠOLA: Alirahman Bajšini, Blaž Bele, Tjaša Colnerič, Ana Drimel, Denis Drofenik, Emily Fideršek, Andrej 

Gajšek, Nik Golež, Elma Kalajdži, Nuša Kovačič, Lan Kozlevčar, Žan Kramarič, Nejc Kunštek, Urška Majer, Doroteja Mikolič 

Špiljar, Matic Murko, Borut Pelko, Lur Janez Pobežin, Nejc Polajžer, Nika Prevolšek, Nuša Šket, Nika Verk, Tilen Vipotnik, 

Jan Zobec 

− POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Tjaša Colnerič, Ana Drimel, Nejc Kunštek, Urška 

Majer 

 

3. b 

− PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Tadej Colnarič, Žiga Černoša, Tilen Čonč, Luka Čujež, 

Nastja Gril, Nina Grujić, Miha Hernavs, Ema Ilijašević, Neja Korže, Jasna Lipnik, Nejc Majer, Jakob Medved, Žan Mlinar, 

Jaka Osek, Glorija Paš, Leilani Pirš Kamenšek, Monika  Gaja Polajžer, Alex Stevanić, Aischa Šavron, Žan Vrabič Halužan, 

Kaja Žerak, Tina Živičnjak 

− POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Evropska vas: Žiga 

Černoša, Tilen Čonč, Nastja Gril, Nina Grujić, Ema Ilijašević, Jakob Medved, Žan Mlinar,  Glorija Paš, Leilani Pirš Kamenšek, 

Monika Gaja Polajžer,  Aischa Šavron 

− PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Tadej Colnarič, Žiga Černoša,Tilen Čonč, Luka Čujež, Nina Grujić, Miha Hernavs, 

Ema Ilijašević, Neja Korže, Jasna Lipnik, Nejc Majer, Jakob Medved, Žan Mlinar, Glorija Paš, Leilani Pirš Kamenšek, Monika 

Gaja Polajžer, Alex Stevanić, Žan Vrabič Halužan, Kaja Žerak, Tina Živičnjak 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Glorija Paš, Žiga Černoša, Ema Ilijašević, Nina Grujić, Tilen 

Čonč 



 

 

− KNJIŽNA NAGRADA: Nina Grujić 

− POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Tina Živičnjak, Nejc Majer 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Kaja Žerak 

− KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Glorija Paš,  Žiga Černoša 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA LIKOVNIH NATEČAJIH: Kaja Žerak (Priznanje za sodelovanje na regijski ravni 

Mladi sporočamo odraslim (likovni natečaj)) 

− MEDALJA ZLATI SONČEK: Tadej Colnarič, Tilen Čonč, Nina Grujić, Miha Hernavs, Jasna Lipnik, Nejc Majer, Jakob 

Medved, Žan Mlinar, Jaka Osek, Glorija Paš, Mihael Pinjušić, Leilani Pirš Kamenšek, Monika Gaja Polajžer, Alex Stevanić, 

Žan Vrabič Halužan, Tina Živičnjak 

− DIPLOMA ZLATI SONČEK: Tadej Colnarič, Žiga Černoša, Tilen Čonč, Luka Čujež, Nastja Gril, Nina Grujić, Miha Hernavs, 

Ema Ilijašević, Neja Korže, Jasna Lipnik, Nejc Majer, Jakob Medved, Žan Mlinar, Jaka Osek, Glorija Paš, Mihael Pinjušić, 

Leilani Pirš Kamenšek, Monika Gaja Polajžer, Alex Stevanić, Aischa Šavron, Žan Vrabič Halužan, Kaja Žerak, Tina Živičnjak 

− PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Tilen Čonč, 

Luka Čujež, Nina Grujić, Miha Hernavs, Ema Ilijašević, Jakob Medved, Žan Mlinar, Glorija Paš 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: srebrno priznanje: Tilen Čonč, Luka Čujež, Jakob 

Medved, Žan Mlinar 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Tilen Čonč, Luka Čujež, Jakob Medved, Žan 

Mlinar, Alex Stevanić, Žan Vrabič Halužan 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA LIT. NATEČAJU PRI SLO: Glorija Paš (Priznanje za sodelovanje na regijski ravni 

Mladi sporočamo odraslim (literarni natečaj) in Priznanje za sodelovanje na državni ravni Mladi sporočamo odraslim (literarni 

natečaj)) 

− BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Nina Grujić, Glorija Paš, Jakob Medved, Žiga Černoša 

− CICI VESELA ŠOLA: Tadej Colnarič, Žiga Černoša,Tilen Čonč, Luka Čujež, Nastja Gril, Nina Grujić, Miha Hernavs, Ema 

Ilijašević, Neja Korže, Jasna Lipnik, Nejc Majer, Jakob Medved, Žan Mlinar, Jaka Osek, Glorija Paš, Mihael Pinjušić, Leilani 

Pirš Kamenšek, Monika Gaja Polajžer, Alex Stevanić, Žan Vrabič Halužan, Kaja Žerak, Tina Živičnjak 

− MALČEK BRALČEK: Tadej Colnarič, Žiga Černoša, Tilen Čonč, Luka Čujež, Nastja Gril, Nina Grujić, Miha Hernavs, Ema 

Ilijašević, Neja Korže, Jasna Lipnik, Nejc Majer, Jakob Medved, Žan Mlinar, Jaka Osek, Glorija Paš, Leilani Pirš Kamenšek, 

Monika  Gaja Polajžer, Alex Stevanić, Aischa Šavron, Žan Vrabič Halužan, Kaja Žerak, Tina Živičnjak 

− ZLATO PRIZNANJE RINGARAJA: Tina Živičnjak, Nastja Gril, Žan Mlinar 

 

4. a 

− BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Tilen Zorin, Matija Čoh, Taja Kovačič, Ana Junger 

− POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Evropska vas: 

Džehnet Banovi, Lana Beg, Matija Čoh, Ana Junger, Anže Mesarič, Niki Šiljeg, Tilen Zorin 

− POHVALA ZA SPOŠTLJIV ODNOS IN LEPO VEDENJE: Ana Junger, Matija Čoh, Taja Kovačič 

− POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Matija Čoh, Nina Podkrižnik, Ana Junger, Anže 

Mesarič, Tilen Zorin, Niki Šiljeg 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Ana Junger, Matija Čoh, Matevž Pobežin, Taja 

Kovačič, Eva Bračun, Lana Beg, Alya Krašovec, Maja Poharc, Nina Podkrižnik, Alja Kutija, Anja Korez 

− POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: "PRIZNANJE JSKD": Luka Ivanuš Kamenšek 

− KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Ana Junger, Matija Čoh 

− DIPLOMA KRPAN: Dđehnet Banovi, Lana Beg, Eva Bračun, Matija Čoh, Patricija Ducman, Luka Ivanuš Kamenšek, Vid 

Kajba, Ana Junger, Anja Korez, Taja Kovačič, Alya Krašovec, Alja Kutija, Anže Mesarič, Mirlind Myrtaj, Jan Osek, Matevž 

Pobežin, Nina Podkrižnik, Maja Poharc, Korina Skozit, Nejc Šiljeg, Niki Šiljeg, Tilen Zorin, Dejan Žvorc 

− BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Matevž Pobežin, Nejc Šiljeg, Niki Šiljeg 

− BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Alja Kutija, Taja Kovačič, Ana Junger 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Eva Bračun 

− SREBRNO PRIZNANJE ZA NEMŠKO  BRALNO ZNAČKO: Ana Junger 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Matevž Pobežin, Ana Junger, Nina Podkrižnik, 

Matija Čoh, Nejc Šiljeg, Taja Kovačič, Niki Šiljeg 

− PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Dđehnet Banovi, Lana Beg, Eva Bračun, Matija Čoh, 

Patricija Ducman, Ana Junger, Anja Korez, Taja Kovačič, Alya Krašovec, Alja Kutija, Anže Mesarič, Mirlind Myrtaj, Matevž 

Pobežin, Nina Podkrižnik, Maja Poharc, Korina Skozit, Nejc Šiljeg, Niki Šiljeg, Tilen Zorin 

− BRONASTO PRIZNANJE ZA VESELO ŠOLO: Luka Ivanuš Kamenšek, Ana Junger, Dejan Žvorc, Matija Čoh 

− POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Eva Bračun, Matija Čoh, Patricija Ducman, Anja 

Korez, Taja Kovačič, Jan Osek 

 

4. b 

− BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Zoe Drašković, Marcel Lorber 

− POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Evropska vas: Ana 

Bedenik, Nika Bedenik, Davor Bračun, Zoe Drašković, Marcel Šket, Ines Županec 

− ZLATO PRIZNANJE TURIZEM: Zoe Drašković, Tajda Prapotnik 

− POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Ana Bedenik, Nika Bedenik, Zoe Drašković, Matej 

Jančič, Tajša Kunstek, Marcel Lorber, Gregor Osek, Džana Porić, Tajda Prapotnik, Marcel Šket, Lana Vidovič, Blaž Žerak, 

Ines Županec 

− POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Taya Krivec, Gregor Osek 



 

 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Zoe Drašković, Marcel Lorber, Tajda Prapotnik, 

Ines Županec, Nika Bedenik, Gregor Osek 

− POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: "PRIZNANJE JSKD": Džana Porić, Lina Šket, Ana Bedenik, Nika 

Bedenik, Tjuša Juršič 

− KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Zoe Drašković, Marcel Lorber 

− DIPLOMA KRPAN: Ana Bedenik, Nika Bedenik, Benjamin Bendelja, Davor Bračun, Zoe Draškovič, Luka Frišek, Nevio 

Jakšič, Matej Jančič, Tjuša Juršič, Taya Krivec, Alja Krumpak, Tajša Kunstek, Marcel Lorber, Mihael Mesarič, Gregor Osek, 

Džana Porić, Tajda Prapotnik, Lina Šket, Marcel Šket, Lana Vidovič, Blaž Žerak, Ines Županec 

− PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Zoe 

Draškovič, Marcel Lorber 

− BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Zoe Drašković, Marcel Lorber, Gregor Osek 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Zoe Drašković, Matej Jančič, Tjuša Juršič, Taya 

Krivec, Alja Krumpak, Tajša Kunstek, Marcel Lorber, Marcel Šket, Lana Vidovič, Ines Županec 

− PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Nika Bedenik, Benjamin Bendelja, Zoe Drašković, Matej 

Jančič, Alja Krumpak, Tajša Kunstek, Marcel Lorber, Mihael Mesarič, Gregor Osek, Lina Šket, Marcel Šket, Blaž Žerak, Ines 

Županec 

− BRONASTO PRIZNANJE ZA VESELO ŠOLO: Lana Vidovič, Benjamin Bendelja, Zoe Drašković 

 

5. a 

− POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Klara Hrup, Nuša Majcenovič, Žan Fistrič 

− POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Evropska vas: 

Klara Hrup, Klara Junkar Klančnik, Nuša Majcenovič, Aneja Pašalić, Alen Škrabl 

− ZLATO PRIZNANJE TURIZEM: Klara Hrup, Klara Junkar Klančnik, Aneja Pašalić, Staš Sivka 

− KNJIŽNA NAGRADA: Nuša Majcenovič 

− POHVALA ZA SPOŠTLJIV ODNOS IN LEPO VEDENJE: Aneja Pašalić, Alen Škrabl 

− POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Žan Fistrič, Klara Hrup, Lara Huzjak, Klara Junkar 

Klančnik, Rebeka Kubale, Nuša Majcenovič, Aneja Pašalić, Staš Sivka, Nika Slatinšek, Alen Škrabl, Lara Škrabl 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Klara Hrup, Klara Junkar Klančnik 

− POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Monika Blažević, Klara Hrup, Klara Junkar Klančnik, Nuša Majcenovič, 

Sara Osek, Lara Škrabl 

− POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Lara Huzjak, Monika Janžek, Rebeka Kubale, Nuša Majcenovič, 

Nika Slatinšek, Lara Škrabl 

− DIPLOMA KRPAN: Monika Blažević, Eduard Gashi, Gašper Gril, Klara Hrup, Klara Junkar Klančnik, Rebeka Kubale, Sara 

Osek, Katarina Plavčak, Staš Sivka, Nika Slatinšek, Dejan Šarlah, Gregor Šket, Lara Škrab 

− BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Klara Junkar Klančnik, Staš Sivka, Nuša Majcenovič, Aneja Pašali, Lara Škrabl, Klara 

Hrup, Lara Huzjak 

− PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Klara Hrup, 

Klara Junkar Klančnik, Aneja Pašalić, Staš Sivka, Lara Škrabl 

− SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE: Žan Fistrič, Klara Junkar Klančnik, Nuša Majcenovič, Gregor Šket 

− ZLATO PRIZNANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO: Klara Junker Klančnik 

− CAMBRIDGE TESTI STARTERS 5.r: Žan Fistrič, Klara Hrup, Klara Junkar Klančnik, Nuša Majcenovič, Aneja Pašalić 

− SREBRNO PRIZNANJE ZA NEMŠKO  BRALNO ZNAČKO: Rebeka Kubale 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Žan Fistrić, Klara Hrup, Lara Huzjak, Rebeka 

Kubale,Nuša Majcenovič, Aneja Pašalič, Staš Sivka, Alen Škrabl, Lara Škrabl 

− PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Monika Blažević, Žan Fistrič, Gašper Gril, Klara Hrup, 

Lara Huzjak, Klara Junkar Klančnik, Rebeka Kubale, Nuša Majcenovič, Aneja Pašalić, Katarina Plavčak, Nik Puhek, Staš 

Sivka, Nika Slatinšek, Dejan Šarlah, Gregor Šket, Alen Škrabl, Lara Škrabl, Aleš Tepeš 

− PRIZNANJE POLICIST LEON SVETUJE: Monika Blažević, Žan Fistrič, Eduard Gashi, Gašper Gril, Klara Hrup, Monika 

Janžek, Staša Kamenšek, Lara Huzjak, Klara Junkar Klančnik, Rebeka Kubale, Nuša Majcenovič, Albiana Muja, Sara Osek, 

Aneja Pašalić, Katarina Plavčak, Nik Puhek, Staš Sivka, Nika Slatinšek, Dejan Šarlah, Gregor Šket, Alen Škrabl, Lara Škrabl, 

Aleš Tepeš 

 

5. b 

− POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Tomaž Plevčak 

− POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Evropska vas: 

Roberta Bataljak, Elizabeta Bombač Drofenik, Gaja Goručan, Žana Javorič, Zoja Krklec, Lučka Šrimpf 

− ZLATO PRIZNANJE TURIZEM: Elizabeta Bombač Drofenik, Lučka Šrimpf, Žana Javorič 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Laura Božič, Elizabeta Bombač Drofenik, Gal Gajster, Gaja 

Goručan, Vid Hajder, Žana Javorič, Zoja Krklec 

− KNJIŽNA NAGRADA: Laura Božič 

− POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Laura Božič, Marko Češnjaj, Elizabeta Bombač 

Drofenik, Matic Krapež Došler, Gal Gajster, Gaja Goručan, Vid Hajder, Žana Javorič, Zoja Krklec, Matej Mrkša, Besnik Šahini, 

Kaja Šket, Lučka Šrimpf 

− POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Selma Alusheska, Pia Pongračič, Kaja Šket 

− POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Selma Alusheska, Laura Božič, Gaja Goručan, Žana Javorič, Zoja 

Krklec, Pia Pongračič, Kaja Šket 



 

 

− DIPLOMA KRPAN: Selma Alusheska, Elizabeta Bombač Drofenik, Gal Gajster, Gaja Goručan, Vid Hajder, Zoja Krklec, 

Matej Mrkša, Medej Podlesnik, Besnik Šahini, Lučka Šrimpf 

− BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Elizabeta Bombač Drofenik, Matic Krapež Došler, Gaja Goručan, Vid Hajder, Zoja 

Krklec, Matej Mrkša, Besnik Šahini 

− PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE:  Elizabeta 

Bombač Drofenik, Matic Krapež Došler, Vid Hajder, Besnik Šahini, Klarisa Šavron 

− BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Matic Krapež Došler, Gal Gajster, Vid Hajder, Besnik Šahini 

− ZLATO PRIZNANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO: Gaja Goručan, Matej Mrkša 

− SREBRNO PRIZNANJE ZA NEMŠKO  BRALNO ZNAČKO: Marko Češnjaj, Matic Krapež Došler, Zoja Krklec 

− PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Roberta Bataljak, Laura Božič, Marko Češnjaj, 

Elizabeta Bombač Drofenik, Matic Krapež Došler, Gal Gajster, Gaja Goručan, Vid Hajder, Žana Javorič, Besnik Šahini 

− PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Selma Alusheska, Roberta Bataljak, Elizabeta 

Bombač Drofenik, Laura Božić,Marko Češnjaj, Gal Gajster, Gaja Goručan, Vid Hajder, Žana Javorič, Jan Kajba, Matic

 Krapež Došler, Zoja Krklec, Matej Mrkša, Tomaž Plevčak, Dejan Simović, Besnik Šahini, Klarisa Šavron, Kaja Šket, 

Lučka Šrimpf 

− PRIZNANJE POLICIST LEON SVETUJE: Selma Alusheska, Roberta Bataljak, Elizabeta Bombač Drofenik, Laura 

Božić,Marko Češnjaj, Gal Gajster, Gaja Goručan, Vid Hajder, Žana Javorič, Jan Kajba, Matic Krapež Došler, Zoja Krklec, 

Matej Mrkša, Tomaž Plevčak, Medej Podlesnik, Pia Pongračič, Dejan Simović, Besnik Šahini, Klarisa Šavron, Kaja Šket, Lučka 

Šrimpf 

 

6. a 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: David Gros, Manca Druškovič, Domen Medved 

- BRONASTO  PRIZNANJE TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA: Domen Medved, Borut Fajs 

- KNJIŽNA NAGRADA: Ines Škrabl 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Nick Čevizović, Urška Drofenik, Manca Druškovič, 

Borut Fajs, Adisa Kahrimanović, Urban Krklec, Hana Krumpak, Domen Medved, Vanesa Plavčak, Ines Škrabl, Teja Tadina, 

Beata Turk, Laura Večerić, Urban Zavšek.  

- PRIZNANJE ZA USPEŠNOST PRI KOŠARKI: Nick Čevizović, Dejan Kovačič 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Manca Druškovič 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Manca Druškovič, Damir Porić, Vanesa Plavčak 

- ZLATO PRIZNANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO: Aljaž Colnarič, Manca Druškovič, Domen Medved, Vanesa 

Plavčak, Laura Večerić 

- CAMBRIDGE TESTI MOVERS 6.r: Manca Druškovič, Borut Fajs, Nick Čevizović 

- SREBRNO PRIZNANJE ZA NEMŠKO  BRALNO ZNAČKO: Nick Čevizović, Alen Drofenik, Urška Drofenik, Borut Fajs, 

David Gros, Adisa Kahrimanović, Jan Kolar, Dejan Kovačič, Urban Krklec, Denis Kuljići, Ilirijana Kurtaj, Damir Porić, Anja 

Savski, Špela Savski, Liridon Selimi, Ines Škrabl, Teja Tadina, Beata Turk, Albina Vezaj, Altin Vezaj, Urban Zavšek 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Ines Škrabl, Nick Čevizović, Manca Druškovič, 

Borut Fajs, Urban Krklec 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Nika Kapele, Albina Vezaj, Ines Škrabl, Adisa 

Kahrimanović, Manca Druškovič, Špela Savski, Hana Krumpak, Urška Drofenik, Teja Tadina, Damir Porić, Vanesa Plavčak, 

Laura Večerić. 

 

6. b 

- BRONASTO  PRIZNANJE TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA: Ana Fendre 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Ana Došler,  Špela Dragovan, Ana Fendre, Nuša 

Gajšek, Eva Grobin, Matic Koražija, Lovro Kutija, Mateo Murn, Aljaž Osek,  Anže Pinter, Luka Plavčak, Leo Rak, Ajda  Šumak 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Melanie Gobec 

- PRIZNANJE ZA USPEŠNOST PRI KOŠARKI: Aljaž Osek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Nuša Gajšek, Matic Koražija 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Ana Došler, 

Špela Dragovan, Ana Fendre, Matic Koražija 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Špela Dragovan, Ana Fendre, Melanie Gobec 

- ZLATO PRIZNANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO: Tjaša Boršič, Ana Došler, Špela Dragovan, Nuša Gajšek, Nika 

Gregorčič, Eva Grobin, Matic Koražija, Lovro Kutija, Mateo Murn, Aljaž Osek, Neja Reich 

- CAMBRIDGE TESTI MOVERS 6.r: Lovro Kutija, Luka Plavčak, Neja Reich, Ana Došler, Tjaša Boršič, Ana Fendre, Špela 

Dragovan, Mateo Murn  

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Metka Ducman 

- SREBRNO PRIZNANJE ZA NEMŠKO  BRALNO ZNAČKO: Ana Fendre, Barbara Ferlež, Melanie Gobec, Anže Pinter, Luka 

Plavčak, Nika Pongračič, Leo Rak, Ajda Šumak, Alen Todorovič, Timotej Završki 

 

7. a 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: JanHartl 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Eva Hohnec 

- KNJIŽNA NAGRADA: Eva Hohnec 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Sandra Božić, Žana Drimel, Bor Hartl, Jan Hartl, 

Eva hohnec, Zala Jager, Niko Kučiš, Lovro Majer, Nadja Oblak, Amadeja Strašek, Val Miha Turnšek, Klemen Vostner 

- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Tina Artič  



 

 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Eva Hohnec, Žana Drimel, Zala Jager 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Eva Hohnec 

- ATLETIKA ŠOLSKO TEK.: Lovro Majer, Uroš Kos, Niko Kučiš, Sandra Božič, Bor Hartl 

- PRIZNANJE ZA USPEŠNOST PRI KOŠARKI: Jaka Holešek 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Niko Kučiš 

- SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Jan Hartl 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Adelina Karadži 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Nadja Oblak 

- SREBRNO PRIZNANJE ZA NEMŠKO  BRALNO ZNAČKO: Amadeja Strašek, Sandra Božić 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Zala Jager, Nadja Oblak 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Žana Drimel, Jan Hartl, Bor Hartl, Eva Hohnec, Zala 

Jager, Lovro Majer, Nadja Oblak, Amadeja Strašek, Klemen Vostner 

- ÖSD TESTI - KID1, KID2 (7.,8.,9. razred): Eva Hohnec, Amadeja Strašek 

- CAMBRIDGE TESTI KET 7.r: Žana Drimel, Zala Jager, Niko Kučiš, Val Miha Turnšek 

- Bronasto priznanje SLOVENŠČINA IMA DOLG JEZIK: Žana Drimel, Eva Hohnec, Zala Jager, Lovro Majer, Nadja Oblak, 

Amadeja Strašek, Val Miha Turnšek, Klemen Vostner 

 

7. b 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: David But, Miho Bjelovučić, Jaša Virant, Nika Draškovič, Andrej Koritnik 

- POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Janja Županec 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): David But, Miho Bjelovučić, Jaša Virant, Nika 

Draškovič, Patrik Bataljak, Janja Županec, Živa Fistrič, Jure Pažon, Tjaša Završki, Marisa Podlesnik, Damir Šarlah, Natalija 

Kunštek  

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Jaša Virant, Marisa Podlesnik, Ervin Saramati 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: David But 

- ATLETIKA PODROČNO TEKMOVANJE: Sara Marija Poharc, Miho Bjelovučić, David But 

- KOŠARKA DRŽAVNO TEK.: Renato Sisinger 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA LIKOVNIH NATEČAJIH: Miho Bjelovučić 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Nika Draškovič, Živa Fistrič, Patrik Bataljak, Damir Šarlah 

- SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Jaša Virant 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: David But, 

Miho Bjelovučić, Jaša Virant, Nika Draškovič, Andrej Koritnik  

- POHVALA ZA DELO V GLEDALIŠKEM KROŽKU: Tjaša Završki, Natalija Kunštek 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: David But, Miho Bjelovučić, Tjaša Završki, Nika Drašković, 

Sara Marija Poharc, Živa Fistrič 

- CAMBRIDGE TESTI FLYERS 7.r: Živa Fistrič, Nika Drašković, Jaša Virant, Marisa Podlesnik, Mateja Štor, Miho Bjelovučić 

- ZLATO PRIZNANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO: Patrik Bataljak 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: David But 

- SREBRNO PRIZNANJE ZA NEMŠKO  BRALNO ZNAČKO: Miho Bjelovučić, Tjaša Završki 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: David But, Patrik Bataljak, Nika Drašković, Marisa 

Podlesnik, Damir Šarlah 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: David But, Miho Bjelovučić, Nika Drašković, Živa 

Fistrič, Sara Marija Poharc, Jaša Virant, Tjaša Završki, Janja Županec 

- ÖSD TESTI - KID1, KID2 (7.,8.,9. razred): David But, Tjaša Završki 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ TEKMOVANJA SLOVENŠČINA IMA DOLG JEZIK: David But, Miho Bjelovučić, Tjaša 

Završki, Jaša Virant, Nika Drašković, Jure Pažon, Živa Fistrič, Janja Županec 

 

8. a 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Došler Špela, Kučiš Nino, Plevčak Tjaša 

- POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Lončar Maša, 

Plevčak Tjaša 

- KNJIŽNA NAGRADA: Lončar Maša 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Žerak Maja, Zdovc Jaka, Pažon Elina 

- BRONASTO STEFANOVO PRIZNANJE FIZIKA: Zdovc Jaka, Došler Špela 

- BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE KEMIJA: Zdovc Jaka, Kučiš Nino 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Pažon Elina 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Došler Špela 

- ZLATO PRIZNANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO: Kolar Laura, Šolman Nuša 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Bukšek Žan, Šket Mojca 

- SREBRNO PRIZNANJE ZA NEMŠKO  BRALNO ZNAČKO: Pažon Elina 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Zdovc Jaka, Došler Špela, Muja Trimlon 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Došler Špela, Lončar Maša, Pažon Elina, Plevčak Tjaša, 

Muja Trimlon, Žerak Maja, Zdovc Jaka 

- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Lončar Maša 

 

 

 



 

 

8. b 

- BRONASTO PRIZNANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO: Gregor Gros, Ana Šket, Katja Simović, Sven Hunski, Andreja 

But 

- BRONASTO PRIZNANJE ZA ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO: Gregor Gros, Kristijan Strezoski, Ana Šket 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Gregor Gros 

- POHVALA ZA VKLJUČEVANJE V HUMANITARNE DEJAVNOSTI (Pegazov dom, ...): Gregor Gros, Žiga Očko, Ana 

Šket, Špela Gobec, Patrik Černoša 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Gregor Gros, Andreja But, Ana Šket, Klara Lešnik, 

Žiga Očko 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Gregor Gros 

- KOŠARKA DRŽAVNO TEK.: Tadej Geček 

- BRONASTO PROTEUSOVO PRIZNANJE BIOLOGIJA: Klara Lešnik, Ana šket, Gregor Gros 

- SREBRNO PROTEUSOVO PRIZNANJE: Gregor Gros 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM TEK. IZ FIZIKE: Gregor Gros 

- SREBRNO STEFANOVO PRIZNANJE: Gregor Gros 

- BRONASTO STEFANOVO PRIZNANJE FIZIKA: Gregor Gros, Andreja But 

- SREBRNO PREGLOVO PRIZNANJE: Gregor Gros 

- SREBRNO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Gregor Gros 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM TEKM. IZ LOGIKE: Gregor Gros, Andreja But 

- BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE KEMIJA: Gregor Gros 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Gregor Gros, Andreja But   

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM TEKM. IZ MATEMATIKE: Gregor Gros 

- SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Gregor Gros 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA LIT. NATEČAJU PRI SLO: Gregor Gros, Klara Lešnik, Andreja But  

- SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE: Gregor Gros 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Gregor Gros, Ana Šket, Klara Lešnik, Andreja But 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ ZGODOVINE: Gregor Gros 

- ZLATO PRIZNANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO: Gregor Gros 

- SREBRNO PRIZNANJE ZA NEMŠKO  BRALNO ZNAČKO: Ana Šket, Katja Simović, Sven Hunski, Andreja But 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Gregor Gros, Kristijan Strezoski, Ana Šket 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Gregor Gros, Ana šket, Andreja But, Kristijan Strezoski 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Valentina Ivanjko, Klara Lešnik, Katja Simović 

 

8. c 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Matija Plevnik, Jernej Koražija 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Sara Murko, Urška Žerak, Zala Vipotnik, Borna 

Turner, Jernej Koražija, Lara Drimel 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Anja Mašera, Sara Murko 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Tajana Gobec 

- PRIZNANJE ZA USPEŠNOST PRI KOŠARKI: Patrik Tabak 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Lara Drimel, Zala Vipotnik, Jernej Koražija 

- BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE KEMIJA: Tajana Gobec 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Matija Plevnik 

- SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Matija Plevnik 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Anja Mašera 

- SREBRNO PRIZNANJE ZA NEMŠKO  BRALNO ZNAČKO: Marcel Egartner, Matija Čokl, Anja Mašera 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Tajana Gobec, Anja Mašera, Zala Vipotnik 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Lara Drimel,  Sara Murko, Tomaž Plavčak, Urška Žerak, 

Zala Vipotnik, Anja Mašera, Tajana Gobec, Urška Žerak  

 

9. a 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Maj Virant, Tilen Medved 

- POHVALA ZA NATEČAJ: Jernej Koritnik - regijsko priznanje in uvrstitev na državni likovni natečaj 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Jan Kopinič, Maj Virant, Jan Čugalj, Lana 

Dragovan, Jernej Koritnik, Tilen Medved, Friderik, Gobec 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Klemen Mlakar, Lana Dragovan, Jernej 

Koritnik, Maj Virant, Nika Vodušek, Mojca Jerič, Nikolaj Bek, Alen Ogrizek, Žan Valner,  

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Jan Kopinič 

- ATLETIKA PODROČNO TEKMOVANJE: Maja Plavčak 

- KOŠARKA DRŽAVNO TEK.: Dejan Geček, Tilen Medved, Jan Kopinič, Friderik Gobec 

- PRIZNANJE ZA 9 LETNO SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Monika Pinjušič, Maja Plavčak 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Monika Pinjušič, Maja Plavčak, Lana Dragovan 

- BRONASTO PROTEUSOVO PRIZNANJE BIOLOGIJA: Jan Kopinič, Jernej Koritnik, Tilen Medved, Maj Virant 

- SREBRNO PROTEUSOVO PRIZNANJE: Jernej Koritnik 

- BRONASTO STEFANOVO PRIZNANJE FIZIKA: Jernej Koritnik, Tilen Medved 

- PRIZNANJE ZA SODEL. NA DRŽAVNEM TEK. IZ KEMIJE: Jernej Koritnik, Maj Virant 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM TEKM. IZ LOGIKE: Maj Virant 



 

 

- BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE KEMIJA: Maj Virant, Jernej Koritnik 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Maj Virant, Lana Dragovan 

- SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Maj Virant 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Maj Virant, 

Tilen Medved 

- SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE: Jan Čugalj 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Jan Čugalj 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ ZGODOVINE: Jernej Koritnik, Maj Virant 

- SREBRNO PRIZNANJE V ZNANJU NEMŠČINE: Monika Pinjušič, Jan Kopinič 

- BRONASTO PRIZNANJE V ZNANJU NEMŠČINE: Monika Pinjušič, Jan Kopinič 

- BRONASTO PRIZNANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE: Jan Kopinič, Lana Dragovan, Maj Virant 

- SREBRNO PRIZNANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE: Jan Kopinič 

- CAMBRIDGE TESTI PET (9.r.): Jan Kopinič, Jan Čugalj, Miha Artič, Maj Virant, Friderik Gobec, Lana Dragovan 

- ZLATO PRIZNANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO: Jan Kopinič, Monika Pinjušič 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Friderik Gobec 

- SREBRNO PRIZNANJE ZA NEMŠKO  BRALNO ZNAČKO: Lana Dragovan 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Jan Kopinič 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA 9 LET BRALNE ZNAČKE: Maj Virant, Jan Kopinič, Jan Čugalj, Lana Dragovan 

- ÖSD TESTI - KID1, KID2 (7.,8.,9. razred): Jan Kopinič, Monika Pinjušič 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ GEOGRAFIJE: Jan Kopinič, Lana Dragovan 

- SREBRNO PRIZNANJE IZ GEOGRAFIJE: Lana Dragovan 

- ZLATO PRIZNANJE FOLKLORA: Tilen Medved 

- BRONASTA PLAKETA JSKD: Tilen Medved 

- BRONASTO PRIZNANJE SLOVENISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE: Maj Virant, Maja Plavčak, Monika Pinjušić, 

Lana Dragovan, Jan Kopinič  

- SREBRNO PRIZNANJE SLOVENISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE: Maj Virant, Maja Plavčak  

 

9. b 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Matej Medved 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Mojca Plevčak, Tjaša Plevčak 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Primož But, Vid But, Aljaž Kolar, Jure Čuvalo, 

Gašper Pišek 

- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Tilen Kampuš 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Vid But, Gašper Pišek, Aljaž Kolar, Anže 

Krklec 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Vid But 

- ATLETIKA MEDOBČINSKO: Dejan Todorović, Gašper Pišek 

- KOŠARKA DRŽAVNO TEK.: Vid But 

- BRONASTO PROTEUSOVO PRIZNANJE BIOLOGIJA: Matej Medved, Vid But 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM TEK. IZ FIZIKE: Vid But 

- SREBRNO STEFANOVO PRIZNANJE: Vid But 

- BRONASTO STEFANOVO PRIZNANJE FIZIKA: Vid But, Aljaž Kolar  

- PRIZNANJE ZA SODEL. NA DRŽAVNEM TEK. IZ KEMIJE: Vid But 

- BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE KEMIJA: Vid But 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Vid But 

- SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Matej Medved 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Matej 

Medved 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Primož But, Vid But 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ ZGODOVINE: Primož BUT, Tim ŠKRABL 

- PRIZNANJE ZA SODEL. NA DRŽAVNEM TEK. IZ NEMŠČINE: Gašper Pišek 

- SREBRNO PRIZNANJE V ZNANJU NEMŠČINE: Gašper Pišek 

- BRONASTO PRIZNANJE V ZNANJU NEMŠČINE: Gašper Pišek 

- PRIZNANJE ZA SODEL. NA DRŽAVNEM TEK. IZ ANGLEŠČINE: Vid But 

- BRONASTO PRIZNANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE: Primož But, Vid But, Aljaž Kolar, Jure Čuvalo, Gašper Pišek 

- SREBRNO PRIZNANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE: Primož But, Vid But 

- CAMBRIDGE TESTI PET (9.r.): Primož But, Vid But, Aljaž Kolar, Jure Čuvalo 

- ZLATO PRIZNANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO: Gašper Pišek, Dejan Pirš 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Tim Škrabl 

- SREBRNO PRIZNANJE ZA NEMŠKO  BRALNO ZNAČKO: Vid But 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Vid But, Aljaž Kolar 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA 9 LET BRALNE ZNAČKE: Vid But  

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Vid But  

- ÖSD TESTI - KID1, KID2 (7.,8.,9. razred): Gašper Pišek 

- POHVALA ZA POMOČ PRI VALETI: Nastja Horak, Barbara Plavčak, Tamara Vozlič, Ines Nežmah, Mojca Plevčak, Tjaša 

Plevčak, Laura Plevnik 



 

 

- BRONASTO PRIZNANJE NA TEKMOVANJU SLOVENŠČINA IMA DOLG JEZIK (SLAVISTIČNO DRUŠTVO 

SLOVENIJE): Gašper Pišek, Aljaž Kolar  

- POHVALA ZA RAZISKOVALNO DELO: Aljaž Kolar 

- POHVALA ZA VESTNO OBISKOVANJE POČITNIŠKIH DEJAVNOSTI ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA: Tit 

Gobec 

 

9. c 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Gal Bjelovučić, Sebastjan Osrečki 

- KNJIŽNA NAGRADA: Gal Bjelovučić, Tomaž Zorin 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Tomaž Zorin, Nejc Fajs, Gal Bjelovučić, Gašper 

Lončar, Matic Žurej, Eva Šumak  

- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Nika Zobec 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Tomaž Zorin, Sandra Vidić, Sebastjan Osrečki 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Gal Bjelovučić, Tomaž Zorin 

- ATLETIKA PODROČNO TEKMOVANJE: Andrej Napotnik, Niko Zorin 

- KOŠARKA DRŽAVNO TEK.: Andrej Napotnik, Niko Zorin 

- PRIZNANJE ZA USPEŠNOST PRI KOŠARKI: Andrej Napotnik, Niko Zorin 

- PRIZNANJE ZA 9 LETNO SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Tomaž Zorin, Nejc Fajs, Eva Šumak 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Tomaž Zorin, Nejc Fajs, Eva Šumak 

- PRIZNANJE ZA SODEL. NA DRŽAVNEM TEK. IZ BIOLOGIJE: Gašper Lončar, Tomaž Zorin 

- BRONASTO PROTEUSOVO PRIZNANJE BIOLOGIJA: Gašper Lončar, Tomaž Zorin 

- BRONASTO STEFANOVO PRIZNANJE FIZIKA: Gal Bjelovučić 

- PRIZNANJE ZA SODEL. NA DRŽAVNEM TEK. IZ KEMIJE: Gal Bjelovučić, Tomaž Zorin 

- BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE KEMIJA: Gal Bjelovučić, Tomaž Zorin 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Gal Bjelovučić 

- SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Gal Bjelovučić 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Gal 

Bjelovučić, Sebastjan Osrečki 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Gal Bjelovučić 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ ZGODOVINE: Gal BJELOVUČIĆ, Gašper LONČAR, Tomaž ZORIN 

- BRONASTO PRIZNANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE: Nejc Fajs, Iris Jazbinšek, Uroš Lipavec 

- SREBRNO PRIZNANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE: Nejc Fajs 

- CAMBRIDGE TESTI PET (9.r.): Gal Bjelovučić, Tomaž Zorin, Alen Dolšak, Gašper Lončar, Andrej Napotnik, Nejc Fajs 

- ZLATO PRIZNANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO: Matic Žurej 

- SREBRNO PRIZNANJE ZA NEMŠKO  BRALNO ZNAČKO: Gal Bjelovučić, Andrej Napotnik 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Gal Bjelovučić 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA 9 LET BRALNE ZNAČKE: Gal Bjelovučić, Tomaž Zorin 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Gal Bjelovučić, Tomaž Zorin 

- ÖSD TESTI - KID1, KID2 (7.,8.,9. razred): Matic Žurej 

- POHVALA ZA POMOČ PRI VALETI: Tomaž Zorin 

- PRIZNANJE ZA SCENSKE ELEMENTE PRI VALETI: Sebastjan Osrečki, Nuša Šoštar Pirš, Klavdij Kores, Sandra Vidić, 

Nika Zobec, Hana Frišek, Edita Asllanaj 

- BRONASTO PRIZNANJE SLOVENISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE: Alen Dolšak 

- SREBRNO PRIZNANJE SLOVENISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE: Alen Dolšak 

 

 

 4. AKTIVNOSTI, IZVEDENE NA POŠ KOSTRIVNICA 
 

 4.1 PROJEKTI 

 

 4.1.1 VPETOST ŠOLE V KRAJ 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Martin Druškovič s sodelavci 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 5: Marjana Plemenitaš, Mojca Pažon, Marjana Gregorčič, Marta Strniša, Petra 

Dragojević 

Razred/i: 1.k - 5.k  

Število vključenih učencev: 50 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

20 20 100 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina;  



 

 

sodelujejo: Svet KS Kostrivnica, KO RKS Kostrivnica, Turistično društvo Kostrivnica, Društvo upokojencev Kostrivnica, Gasilsko 

društvo Kostrivnica, Športno društvo Kostrivnica, Kulturno-prosvetno društvo Kostrivnica, VVO Rogaška Slatina, enota Studenček.  

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Kvalitetno in usklajeno 

povezovanje ter sodelovanje s 

starši, KS, društvi in drugimi 

subjekti v kraju. 

Premalo izkazan interes 

subjektov v kraju. 

Redni dogovori in 

usklajevanja interesov. 

Sodelovanje z vsemi subjekti 

je bilo uspešno.  

Pri učencih spodbujati 

spoznavanje in sprejemanje 

novosti, vezanih na kulturo 

bivanja in odnos do življenja.  

Nemotiviranost učencev.  Natančna predstavitev ciljev. Z natančno predstavitvijo 

ciljev so učenci ustrezno 

motivirani. 

Razvijati pozitivne vrednote 

in navajati učence na 

vključevanje v družbeno 

okolje. 

/ / S sistematično predstavitvijo 

in negovanjem vrednot je 

opazen napredek pri učencih 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI (vsebina, kraj, udeleženci, ...) 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September - Razredniki: Predstavitev 

programa učencem in staršem  

Razredniki so s programom sproti seznanjali učence pri OS in starše na 

srečanjih.  

Oktober - I. VIO:Tetka jesen - druženje z 

otroci iz vrtca 

- Razredniki, PGD Kostrivnica: 

Mesec požarne varnosti, 

evakuacija 

Navezovali smo stike z VVO Rogaška Slatina, enoto Studenček. 

 

S PGD Kostivnica smo sodelovali predvsem v mesecu požarne varnsoti, ko 

smo izvedli tudi evakuacijo. 

December - Vodja podružnice: Veseli 

december - polepšajmo trenutke 

malčkom iz vrtca 

Naši učenci so z nastopi zabavali otroke VVO Rogaška Slatina, enote 

Studenček.  

Januar             

Februar - Učitelji: Slovenski kulturni 

praznik 

Osveščali smo učence o pomenu slovenskega kulturnega praznika in ga 

obeležili s kulturno prireditvijo.  

Marec - Učitelji: Dan žena in materinski 

dan 

- Dan šole 

Za starše in druge krajane smo pripravili kulturno prireditev.  

April - Učitelji: Sodelovanje na čistilni 

akciji 

V organizirani akciji smo očistili okolico šole. 

Maj - Vodja podružnice: Srečanje 

ostarelih krajanov 

V sodelovanju s KO RKS smo izpeljali tradicionalno srečanje ostarelih 

krajanov. 

Junij - Učiteljica 1. k, vodja podružnice: 

Druženje z bodočimi prvošolci in 

srečanje s starši prvošolcev 

S starši in učenci smo na srečanjih navezali stike in jih tako pripravili na 

vstop v šolo. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci in učitelji smo skozi celo šolsko leto sodelovali v različnih aktivnostih in tako utrjevali vez med šolo in krajem. Povezovali 

smo se s KS, vrtcem, turističnim, gasilskim, športnim, kulturnim in  upokojenskim društvom ter KO RKS.   

 

 

 

 4.1.2 S SRCEM ZA SRCE 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Martin Druškovič 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 5: Marjana Plemenitaš, Mojca Pažon, Marjana Gregorčič, Marta Strniša, Petra 

Dragojević 

Razred/i: 1.k - 5.k  

Število vključenih učencev: 49 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

10 10 100 100 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 



 

 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Društvo upokojencev Kostrivnica, KO RKS, Karitas.  

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Polepšamo trenutek starejšim 

in pomoči potrebnim. 

/ / Vrednota Skrb za sočloveka je 

bila organizirana v teoriji in 

praksi. 

Pri učencih spodbujamo 

spoznavanje in sprejemanje 

novosti, vezanih na kulturo 

bivanja in odnos do življenja 

nasploh.  

Premala motiviranost 

učencev.  

Natančna predstavitev ciljev. Z natančno predstavitvijo 

ciljev so učenci ustrezno 

motivirani. 

Razvijamo pozitivne 

vrednote. 

/ / S sistematično predstavitvijo 

in negovanjem vrednot je 

opazen napredek pri učencih. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI (vsebina, kraj, udeleženci, ...) 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September  - Razredniki: Humanitarne akcije 

Rdečega križa in Karitasa. (po 

potrebi, skozi celo leto) 

Pomen sodelovanja v humanitarnih akcijah. 

November OPB: Miklavžev bazar Izdelava izdelkov v OPB. 

Maj - Razrednik 3.k: Sprejem mladih 

članov RKS 

- KO RKS: Srečanje ostarelih 

krajanov 

7. 5. 2014 

 

11. 5. 2014 

Junij - Karitas: Pokloni zvezek 

- VIZ II. OŠ Rogaška Slatina: Za 

Slatno stopimo skup in Pomoč 

poplavljenim na Hrvaškem in v 

BIH 

Zelo dober odziv v vseh treh humanitarnih akcijah. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V Rdeči križ so bili sprejeti učenci 3. razreda.Tudi v tem šolskem letu smo pomagali pri organizaciji in izvedbi srečanja ostarelih 

krajanov. Pripravili smo kulturni program. 

V Karitasovi akciji Pokloni zvezek je 50 učencev zbralo kar 85 zvezkov, zelo lepo pa so se odzvali tudi pri zbiranju higienskih 

artiklov za socialno ogrožene v občini Rogaška Slatina ter za žrtve poplav v BIH in na Hrvaškem.  

 

 

 4.2 INTERESNE DEJAVNOSTI IN OPB 

 

 4.2.1 DRAMSKI KROŽEK 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Marjana Plemenitaš 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 2 (Marjana Plemenitaš, Martin Druškovič) 

Razred/i: 2. - 5. razred 

Število vključenih učencev: 17 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

20 20 100 98,25 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Učenje otroške igre Otrok se vloge ne nauči. Nadomestni igralec Cil je biladosežen, učenci so 

se vloge naučili.  

Spodbujanje ustvarjalnosti in 

jezikovne zmožnosti 

            Cilj dosežen. 



 

 

Uprizoritev gledališke 

predstave s sodelovanjem 

plesne skupine - Ujemi ritem. 

Odsotni igralec, bolezen na 

dan predstave 

Vloga šepetalca, v skarjnem 

primeru se predstava prestavi 

na drugi termin 

Predstava je bila uprizorjena 

v sklopu prireditve ob dnevu 

šole in materinskem dnevu. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

November Predstavitev igre Muca 

Copatarica 

Spoznavanje oseb, ki nastopajo, 

avdicija, razdelitev vlog.  

Igra Muca Copatarica  je bila učencem predstavljena in z zanimanjem 

sprejeta. Gre za moderno  izvedbo pravljice.  

December Vaje brez besedila z gibanjem, 

mimika. Branje vlog . 

Vaje so bile realizirane, učenci so vloge pridno vadili. 

Januar Utrjevanje vlog, vživljanje v 

vloge. Vključevanje glasbenih 

spremljav in plesne točke. 

Ko so učenci vloge dokaj dobro znali, smo dodali še glasbene spremljave 

in k sodelovanju povabili ritmično skupino mentorja Martina Druškoviča. 

Februar Scena. Vaje.   

 

Tedensko smo izvajali  vaje skupaj s plesalci ter izdelali sceno. 

Marec Vaje. Nastop za učence, vrtec in 

starše. 

Predstava je bila dodelana, pripravljena tudi za primer, da kdo izmed 

igralcev zboli. V tem primeru vlogo prevzame eden izmed šepetalcev. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

K dramskemu krožku se je vključilo 17 učencev od 2. do 5. razreda. Z delom smo pričeli v mesecu novembru, ko sem jim 

predstavila moderno izvedbo igre Muca Copatarica. Načrtovana igra je bila učencem zanimiva in so bili za učenje motivirani. 

Predstavila sem posamezne vloge, učenci pa so sami izbirali med njimi. Sledile so redne vaje, priprava scene in izbira glasbenih 

spremljav in plesa. Glasbene spremljve so nastopajoči sami odpeli, na kitari jih je spremljal učenec Jernej Struna, na flavto pa je 

zaigrala učenka Melani Černelič. 

V sodelovanju z mentorjem dejavnosti Ujemo ritem, Martinom Druškovičem, smo v igro vključili  ples v copatih.  

Igra je bila uspešno predstavljena staršem 27. 3. 2014 v sklopu dejavnosti ob dnevu šole. 

 

 4.2.2 ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Petra Dragojević, Mojca Pažon, Jernej Stojnšek, Urban Šipec 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: :Petra Dragojević, Mojca Pažon, Jernej Stojnšek, Urban Šipec  

Razred/i: 1. - 5. K 

Število vključenih učencev: 48 

Udeležba na tekmovanju: šolsko  

   državno  

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

II. OŠ Rogaška Slatina - POŠ Kostrivnica 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spodbujanje zdravega načina 

življenja in bivanja ter 

sobivanja 

- poškodbe pri fizičnih 

aktivnostih (padci, 

udarnine…) 

- pogovor o pravilih športnih 

iger ter o ustreznem obnašanju  

- nadzor pri športnih in drugih 

aktivnostih 

- uporaba varnih pripomočkov 

- preživljanje časa na 

ustreznih oz. varnih območjih 

- upoštevanje pravil pri 

različnih aktivnostih in igrah 

- večje število vključenih 

učencev v športne aktivnosti 

- varno športno udejstvovanje   

zagotavljanje spodbudnega 

ter varnega psihosocialnega in 

fizičnega okolja  

- poškodbe pri konfiktih med 

učenci  

- postavitev in razjasnitev 

pravil šolskega reda 

- nadzor in spremljanje 

učencev  

-redno ponavljanje pravil 

obnašanja z učenci do stopnje 

ponotranjenja vrednot  

Vrednote - gojenje 

kakovostnih odnosov 

            - več aktivnosti namenjene 

gojenju pozitivnih 

medsebojnih odnosov 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 



 

 

September Uvajalno obdobje - predstavitev 

dela na roditeljskem sestanku 

Uvajalno obdobje je potekalo v sproščenem vzdušju in prilagojeno 

potrebam otrok. Učenci so hitro osvojili ritem šole, se seznanili s pravili in 

obveznostmi.  

Oktober Teden otroka 

Prijava na projekt Pasavček 

Predstavitveni dan OPB in 

druženje  

Svetovni dan hrane   

Aktivnosti so bile uspešno realizirane. V prihodnjem šolskem letu bi 

Svetovni dan hrane potekal cel teden, zaradi obširnosti in možnosti 

različnih aktivnosti.   

November Miklavžev bazar - ustvarjalne 

delavnice 

Učenci so ustvarjali različne izdelke, katere so se ponujali na bazarju. 

Prihodnje leto bodo učenci sami predlagali oz. izbirali ideje za izdelke. 

December Knjižni sejem 

Praznične ustvarjalne delavnice 

 

Sejem je bil uspešno izveden in menjanih je bilo več kot 30 knjig.  

V ustvarjalnih delavnicah so učenci izdelali veliko različnih izdelkov, 

okraskov in spominkov.  

Januar Svetovni dan brez televizije in 

računalnika 

Veliko učencev je upoštevalo dan brez televizije in računalnika ter na to 

opozarjali tudi druge sošolce.  

Februar Pustne delavnice 

Kulturni teden 

Logo izbirno tekmovanje 

V pustnih delavnicah so učenci izdelovali razne pustne maske in okraševali 

beneške maske.  

Sodelovali smo na šolskem izbornem LOGO tekmovanju, na katerem so 

sodelovali štirje učenci.   

Marec Dejavnosti ob dnevu šole 

Materinski dan – delavnica 

Logo državno tekmovanje 

V mesecu marcu smo se intenzivno pripravljali na državno LOGO 

tekmovanje, kjer sta dva učenca 2. K dosegla 2. mesto, zato smo bili z 

realizacijo zelo zadovoljni. Prav tako sta bili uspešno realizirani delavnica 

in aktivnosti ob dnevu šole. Prihodnje leto bi lahko dan šole izvajali 

intenzivneje v dopoldanskem času. 

April Razstava ob Svetovnem dnevu 

zemlje v trgovini Tuš Rogaška 

Slatina 

Cici veselošolski dan 

 

Uspešno smo pripravili razstavo ob dnevu Zemlje, saj smo pripravili zelo 

veliko različnih in uporabnih hranilnikov iz odpadnih materialov, s tem pa 

smo tudi opozarjali na pomembnost varčevanja (na vseh področjih, ne samo 

finančnem - varčevanje z dejanji, besedami….). Prav tako smo uspešno 

izpeljali Ciciveselošolski dan, saj so sodelovali vsi učenci in kasneje tudi 

prejeli pohvale.  

Maj Urbanovo 

Sodelovanje s pripravo razstavnih 

izdelkov Evropska vas  

Šport špas - EKO dan 

Zaključek EKO bralne značke 

V mesecu maju smo sodelovali pri pripravi izdelkov za Evropsko vas - 

Grčija. Učenci so izdelali veliko različnih izdelkov iz različnih materialov. 

Prihodnje leto bomo učence prej seznanili z izbrano državo, saj nam je leto 

zmanjkovalo časa za izdelavo več izdelkov zaradi dinamike dela v OPB.  

Junij Podelitev pohval za EKO 

udejstvovanje 

Zaključno druženje s starši  

Najbolj prizadevni učenci pri delu in aktivnostih v podaljšanem bivanju so 

prejeli pohvalo za svoje udejstvovanje. Prav tako smo imeli 18. junija 

zaključno druženje s starši, kjer smo skupaj ugotovili in potrdili, da je za 

nami zelo produktivno in uspešno sodelovanje.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V letošnjem šolskem smo izvajali veliko zanimivih aktivnosti in delavnic, v katerih so učenci aktivno sodelovali. Velik poudarek 

smo dali področju EKO kulture in rasti, branju in ustvarjalnim delavnicam. Učenci so oddelka podaljšanega bivanja redno in z 

veseljem obiskovali.  

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Ob koncu šolskega leta smo podelili pohvale za aktivno delovanje pri projektih (EKO projekti, Cici vesela šola, Pasavček, Logo 

tekmovanje) ter za aktivno delo in sodelovanje v podaljšanem bivanju, katero je prejelo 14 učencev od 1. - 5. razreda. 

 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

Državno LOGO tekmovanje 2. mesto: Jernej Stojnšek 2. K in Gašper Šeligo 2. K 

 

 4.2.3 LOGO URICE 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Petra Dragojević 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Petra Dragojevič, Marjana Zajko, Helena Mikša 

Razred/i: 1. - 3. K 

Število vključenih učencev: Učenci centralne šole in POŠ Kostrivnica  

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

v času OPB 30 100% 100% 

 

Udeležba na tekmovanju: šolsko   

   državno   



 

 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, ZOTKS-Zveza za tehniško kulturo Slovenije 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Omogočiti otrokom, da 

pridobijo osnovna znanja oz. 

predpripravo za nadaljnje 

(samo)izobraževanje s 

pomočjo računalnika 

            - pridobljene računalniške 

spretnosti in znanja 

 

nevsiljivo razvijati 

sistematičnost, natančnost in 

kreativnost pri delu z 

računalnikom, 

            - razvoj osebne kreativnosti z 

risanjem 

 

spodbujati pri otrocih interes 

za osvajanje osnov 

računalniškega programiranja 

in spoznavanje zapisovanja 

računalniških programov   

- poškodbe pri prevozu iz POŠ 

Kostrivnica na II. OŠ Rogaška 

Slatina (za namen šolskega in 

državnega tekmovanja) 

- pogovor o ustreznem 

obnašanju  

- nadzor in spremljanje 

učencev na in iz tekmovanja 

- osvojeno osnovno znanje 

računalniškega programiranja 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Obvestila za starše,  zbiranje 

prijav, načrtovanje 

Starši in učenci so bili obveščeni o dejavnosti, na katero se je prijavilo 

ustrezno število učencev.  

Oktober LOGO urice. Delo v LOGO programu je potekalo po načrtih.  

November LOGO urice. Delo v LOGO programu je potekalo po načrtih. 

December LOGO urice. Delo v LOGO programu je potekalo po načrtih. 

Januar Priprave za šolsko tekmovanje Delo v LOGO programu je potekalo po načrtih, le intenzivneje. 

Februar Šolsko tekmovanje Delo v LOGO programu je potekalo po načrtih. Na šolskem tekmovanju so 

sodelovali štirje učenci. 

Marec Priprave na državno tekmovanje. 

Državno tekmovanje  

Delo v LOGO programu je potekalo po načrtih. Na državnem tekmovanju 

sta dva učenca dosegla 2. mesto.  

April Priložnostno ustvarjanje v 

programu LOGO. 

Delo v LOGO programu je potekalo po načrtih. 

Maj Priložnostno ustvarjanje v 

programu LOGO. 

Delo v LOGO programu je potekalo po načrtih. 

Junij Evalvacija 

Podelitev priznanj oz. pohval 

Učenci so bili zadovoljni z dosežki na tekmovanjih.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so redno in z zanimanjem sodelovali na LOGO uricah, kjer so se učili novih računalniških spretnosti in znanj. Skozi različne 

igrive naloge so usvajali osnovne kompetence LOGO programa in tako širili svoje sposobnosti in spretnosti.  

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Pohvale za sodelovanje na šolskem LOGO tekmovanju: Tijana Polajžar 2.K, Benjamin Došler 3. K, Jernej Stojnšek 3. k in Gašper 

Šeligo 3. K  

 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

2. mesto na državnem tekmovanju: Jernej Stojnšek 2. K in Gašper Šeligo 2. K 

 

 

 4.2.4 CICI VESELA ŠOLA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Petra Dragojević 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Petra Dragojević 

Razred/i: 1. - 5. K 

Število vključenih učencev: 26 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

60 60 100% 100% 

 



 

 

Udeležba na tekmovanju: šolsko   

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

II OŠ Rogaška Slatina, Mladinska knjiga 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

popestritev učenja z zanivimi 

temami in načinom podajanja 

snovi 

            Vsi učenci so aktivno 

sodelovali pri obravnavanju 

določene teme. 

širjenje znanja z izbranimi 

temami na področju kulture 

vzgoje, socialnega učenja, 

družbe, naravoslovja, 

tehnike… 

            Učenci so se naučili in 

spoznali marsikaj novega in 

uporabnega.  

razvijanje likovne in literarne 

ustvarjalnosti 

- poškodbe s potencialno 

nevarnimi pripomočki 

(lepilna pištola, škarje…) 

 - pomoč pri uporabi 

potencialno nevarnih 

predmetov in pripomočkov 

(npr. lepilna pištola, škarja..) 

- pogovor in razlaga o pravilni 

uporabi potencialno nevarnih 

pripomočkov 

Vsi učenci so aktivno 

sodelovali pri obravnavanju 

določene teme, prav tako so z 

veseljem po obravnavi 

poustvarjali 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Petra Dragojevič 

Tema:Čebele in čebelice  

Temo smo uspešno obravnavali oz. predelali, učenci pa so pridobili nove 

informacije in uporabna znanja.  

Oktober Petra Dragojevič 

Tema: Varna pot v šolo 

Temo smo uspešno obravnavali oz. predelali, učenci pa so pridobili nove 

informacije in uporabna znanja. 

November Petra Dragojevič 

Tema: Krompir 

Temo smo uspešno obravnavali oz. predelali, učenci pa so pridobili nove 

informacije in uporabna znanja. 

December Petra Dragojevič 

Tema:Ples snežink 

Temo smo uspešno obravnavali oz. predelali, učenci pa so pridobili nove 

informacije in uporabna znanja. 

Januar Petra Dragojevič 

Tema:Čevlji in njihovi sorodniki 

do prvega kolena 

Temo smo uspešno obravnavali oz. predelali, učenci pa so pridobili nove 

informacije in uporabna znanja. 

Februar Petra Dragojevič 

Tema:Nekoč je bila Emona 

Temo smo uspešno obravnavali oz. predelali, učenci pa so pridobili nove 

informacije in uporabna znanja. 

Marec Petra Dragojevič 

Tema:Kolo in kolesarjenje 

Temo smo uspešno obravnavali oz. predelali, učenci pa so pridobili nove 

informacije in uporabna znanja. 

April Petra Dragojevič 

Tema: Kaj znamo - Cici 

veselošolski dan 

Temo smo uspešno obravnavali oz. predelali, učenci pa so pridobili nove 

informacije in uporabna znanja. 

Maj Petra Dragojevič 

Tema: Od jokavčka do 

klepetavčka 

Temo smo uspešno obravnavali oz. predelali, učenci pa so pridobili nove 

informacije in uporabna znanja. 

Junij Petra Dragojevič 

Tema:Pisani svet 

Temo smo uspešno obravnavali oz. predelali, učenci pa so pridobili nove 

informacije in uporabna znanja. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so Cici teme z zanimanjem spremljali in se naučili marsikaj novega in zanimivega. Vsak mesec smo v kotučku potreben čas 

namenili Cici temi, ki smo jo po obravnavi tudi likovno ali literarno predstavili oz. podoživeli.  

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Vsi učenci, ki so sodelovali pri Cici veseli šoli in Cici dejavnostih (od 1. - 3. K) so ob koncu šolskega leta prejeli Cici pohvale.  

 

 4.2.5 RAZSTAVA OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Petra Dragojević 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Petra Dragojević, Marjana Zajko, Helena Mikša, Mojca Kmetec, Dragan Šućur, 

Marta Weilguni, Nataša Berk, Mojca Pažon 

Razred/i: 1.- 5. razred II. OŠ, POŠ Kostrivnica in Sveti Florijan 



 

 

Število vključenih učencev:       

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

20 22 110% 80% 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

ustvarjanje iz odpadnega 

materiala 

 - poškodbe pri ustvarjanju iz 

odpadnega materiala 

(opekline, ureznine.. 

 - pomoč pri uporabi 

potencialno nevarnih 

predmetov in pripomočkov 

(npr. lepilna pištola, škarje..) 

- pogovor in razlaga o pravilni 

uporabi potencialno nevarnih 

pripomočkov 

Veliko število izdelkov 

(hranilnikov) in veliko število 

udeleženih učencev. Predlog: 

soizbira teme - učenci in 

učitelji skupaj 

učenje okoljske odgovornosti 

- spodbujanje učinkovite rabe 

materialov in energije  

            večja osveščenost učencev, 

zmanjšana poraba materiala 

(npr. kozarčki, papirčki…) 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Predstavitev projekta na 

roditeljskem sestanku 

Aktivnost je bila staršem predstavljena na roditeljskem sestaku. Starši so 

tudi aktivno prinašali odpadni in drugi material.  

Oktober Ustvarjanje iz odpadnega 

materiala 

Učenci so zelo zavzeto sodelovali pri ustvarjanju in sami iskali različne 

možnosti uprabe odpadnih in drugih materialov.  

November Ustvarjanje iz odpadnega 

materiala 

Učenci so zelo zavzeto sodelovali pri ustvarjanju in sami iskali različne 

možnosti uprabe odpadnih in drugih materialov.  

December Ustvarjanje iz odpadnega 

materiala 

Učenci so zelo zavzeto sodelovali pri ustvarjanju in sami iskali različne 

možnosti uprabe odpadnih in drugih materialov.  

Januar Ustvarjanje iz odpadnega 

materiala 

Učenci so zelo zavzeto sodelovali pri ustvarjanju in sami iskali različne 

možnosti uprabe odpadnih in drugih materialov.  

Februar Ustvarjanje iz odpadnega 

materiala 

Učenci so zelo zavzeto sodelovali pri ustvarjanju in sami iskali različne 

možnosti uprabe odpadnih in drugih materialov.  

Marec Ustvarjanje iz odpadnega 

materiala 

Učenci so zelo zavzeto sodelovali pri ustvarjanju in sami iskali različne 

možnosti uprabe odpadnih in drugih materialov.  

April Razstava ob Svetovnem dnevu 

zemlje v trgovini Tuš Rogaška 

Slatina 

Učenci so izdelali zelo veliko število različnih hranilnikov, kakor tudi 

plakate na temo varčevanja. Hranilnike smo razstavili tudi na POŠ 

Kostrivnica, veliko hranilnikov pa so si učenci že pred razstavo odnesli 

domov. Razstava je bila pozitivno sprejeta in bolj obiskana, saj gre za 

vidnejšo in bolj (spontano) obljudeno lokacijo. 

Maj       Učenci so zelo zavzeto sodelovali pri ustvarjanju in sami iskali različne 

možnosti uprabe odpadnih in drugih materialov.  

Junij Podelitev pohval prizadevnim 

učencem 

Učenci so bili zadovoljn s svojim delom in izdelki, katere so lahko obdržali.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so bili seznanjeni z razstavo že na začetku šolskega leta, zato smo materiale prinašali že od začetka leta, kakor smo tudi že 

počasi ustvarjali. Največ izdelkov smo naredili v mesecu aprilu, saj je bila ta mesec tudi razstava. Učenci so zelo aktivno sodelovali 

in ustvarjali tako, da je nastalo res veliko število izdelkov. Razstavo bomo ponovili tudi drugo leto, bomo pa temo določili skupaj z 

učenci in  tako skupaj snovali aktivnosti. 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Najbolj aktivni in prizadevni učenci so ob koncu šolskega leta prejeli pohvalo za aktivno sodelovanje in delo.  

 

 4.2.6 EKO ŠOLA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Petra Dragojević, Marjana Gregorčič 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 6: mag. Karla Škrinjarič, spec., Petra Dragojević, Marjana Gregorčič, Martin 

Druškovič, Marta Strniša, Marjana Plemenitaš, Mojca Pažon, Marinka Čebular, Bojan Šafranko  

Razred/i: 1. - 5. K 



 

 

Število vključenih učencev: 48 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

60 60 100% 100% 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Spodbujanje zdravega načina 

življenja in bivanja, 

            Učenci so razvijali spoštljiv 

odnos do hrane, s čimer smo 

zmanjšali količnino zavržene 

hrane, kar smo tudi beležili. S 

prihodnjih šolskim letom 

planirava redno in dosledno 

beleženje zavržene hrane in 

ločevanje odpadkov.  

spodbujanje učinkovite rabe 

naravnih virov (voda, 

odpadki, energija),  

 - poškodbe pri ustvarjanju iz 

odpadnega materiala 

(opekline, ureznine..) 

 - pomoč pri uporabi 

potencialno nevarnih 

predmetov in pripomočkov 

(npr. lepilna pištola, škarja..) 

- pogovor in razlaga o pravilni 

uporabi potencialno nevarnih 

pripomočkov 

Učenci so dosledno ugašali 

luči, zapirali vrata, varčno 

uporabljali papirnatne 

serviete ter ločevali odpadke. 

Prav tako smo iz odpadnih 

materialov ustvarjali nove, 

uporabne izdelke.  

učenje okoljske odgovornosti  - poškodbe pri prenosu 

odpadkov (papir, embalaža) 

 -nadzor prenosa odpadkov 

- pogovor o načinu dela in 

določitev ustreznih učencev 

za prenos 

Učenci so se kot vsako leto 

izjemno dobro odzvali na 

različne zbiralne akcije, ki so 

bile uspešno izvedene. Do 

poškod ni prišlo, saj smo 

aktivnosti izvedli po načrtu in 

pod nadzorom.  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Predstavitev EKO projektov in 

aktivnosti na roditeljskem 

sestanku. 

Ločeno zbiranje vseh vrst 

odpadkov 

Čiščenje okolice - zelena straža 

Začetek EKO bralne značke 

Vse predvidene aktivnosti smo uspešno realizirali. Prihodnje leto bomo 

uvedli večjo kontrolo nad ločevanjem odpadkov - predvsem ločevanje 

papir/plastika/organski odpadki.  

Oktober Prva akcija zbiranja starega 

papirja 

Osveščanje otrok o požarni in 

prometni varnosti 

Učenci so zelo aktivno sodelovali pri zbiralni akciji in spodbujali tudi tiste, 

ki do sedaj niso sodelovali. Prav tako opažamo, da se učenci dosledno držijo 

navodil glede oblike spetega papirja in čas prinašanja ter tehtanja.  

November Ustvarjalne delavnice iz 

odpadnega materiala 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

Aktivnosti so bile uspešno izvedene, prihodnje leto pa bi Tradicionalni 

slovenski zajtrk povezali s Svetovnim dnevom hrane v oktobru in aktivnosti 

povezovali v oktobru in novembru.  

December Likovni natečaj 

Novoletne delavnice 

December je bil zelo ustvarjalen in aktiven. Aktivnosti oz. delavnice so se 

prilagajale in oblikovale na osnovi želj učencev (predlagali izdelke, 

material….) Tega načela - snovanje aktivnosti skupaj z učenci - se bomo 

držali tudi prihodnje leto.  

Januar Zbiranje zamaškov za 

humanitarne namene 

Zbiralna akcija je bila izjemno uspešna, saj smo zbrali večje število 

zamaškov, kot smo ga pričakovali. Učenci so izkazali veliko empatije in 

pripravljenost pomagati. Prihodnje leto bomo zbiralno akcijo bolj 

"oglaševali". 

Februar Izdelava prehrambene piramide - 

zdrava prehrana 

Druga akcija zbiranja papirja 

Učenci so pri dejavnosti zelo sodelovali in predvsem prikazali veliko 

pridobljenega zanja. Tudi pri zbiralni akciji papirja so se izkazali in prinesli 

zelo veliko papirja.   

Marec Svetovni dan voda - vrednotenje 

Sodelovanje v akciji čiščenja 

okolja 

Naša vrtilnica 

Marec je bil za nas izjemno pester, aktiven in predvsem zanimiv, saj smo 

sadili različne rastline oz. zeli. Učenci so pri delu zelo sodelovali, iskali 

informacije, prinašali material…. Svoje delo smo tudi ustrezno vrednotili 

in ocenjevali kakšno nadaljne delo bo potrebno za uspešnost projekta oz. 

aktivnosti (redno zalivanje, skrb, pletje…). Prihodnje leto bomo razširili oz. 



 

 

povečali količino posajenih rastlin ter sadili tudi pred šolo in ne samo v 

cvetlične lonce. 

April EKO razstava v trgovini TUŠ - 

delavnice iz odpadnega materiala 

Z učenci smo cel april izdelovali hranilnike iz odpadnega materiala, katere 

smo ponosno razstavili v predverju trgovine Tuš Rogaška Slatina. Razstava 

je bila pozitivno sprejeta in pritegnili smo pozornost mnogih kupcev oz. 

obiskovalcev. Tudi v prihodnjem šolskem letu načrtujemo razstavo v 

trgovini Tuš, saj menimo, da tako zajamemo in pritegnemo večje število 

ljudi.   

Maj Tretja akcija zbiranja papirja. 

Šport špas - EKO dan 

Zaključek EKO bralne značke 

Aktivnosti so bile izvedene in realizirane po načrtu, prihodnje leto pa bomo 

EKO bralno značko bolje "promovirali" in stremeli k številčnejšemu 

sodelovanju. Prav tako bomo pripravili priporočilni seznam knjig, saj bilo 

to letos popolnoma prepuščeno učencem.  

Junij Podelitev pohval za EKO 

udejstvovanje  

Učence smo nagradili s pohvalami za aktivno delo in sodelovanje pri EKO 

aktivnostih ter jih tako nagradili in spodbudili k prihodnjemu delu. 

Prihodnje leto bi lahko pripravili seznam najbolj EKO učencev ter jih tako 

dodatno spodbudili k EKO aktivnostim in EKO delovanju tako, da 

ponotranjijo EKO vrednote.  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

V letošnjem šolskem letu 2013/14 smo realizirali vse predvidene oz. načrtovane aktivnosti. Učenci so pri projektih in aktivnostih 

zelo zavzeto in aktivno sodelovali, najbolj prizadevnejši in aktivni pa so ob koncu šolskega leta prejeli tudi pohvale. Velik poudarek 

je bil na različnih delavnicah, predvsem ustvarjalnih, saj učenci izkazujejo izjemno zanimanje za takšno obliko dela. Prav tako smo 

veliko pozornosti namenili vrednotenju dela, saj imajo učenci tako vpogled v  smisel in vrednost njihovega in našega dela. Učence 

smo spodbujali v EKO duhu s ciljem, da vrednote ponotranjijo in da postanejo del avtomatizacije.   

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Pohvale za aktivno sodelovanje pri EKO aktivnostih je prejelo 23 učencev od 1. - 5. razreda.  

 

 4.2.7 ŠOLSKA HRANILNICA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Marta Strniša 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Razred/i: 2-5 

Število vključenih učencev: 10 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

17 17 100 %       

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Navajati učence na varčevanje 

in spoštljiv odnos do denarja 

da ne bodo mogli varčevati 

zaradi krize 

Ne morem preprečiti tveganja.                 

Otroci lahko dvignejo denar le 

s privolitvijo staršev, 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Varčevanje denarja       

Oktober Varčevanje denarja               

November Varčevanje denarja        

December Varčevanje denarja        

Januar Varčevanje denarja        

Februar Varčevanje denarja        

Marec Varčevanje denarja        

April Varčevanje denarja        

Maj Varčevanje denarja        

Junij Varčevanje denarja        

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Planirano število ur je bilo realizirano. Varčevalcev je vse manj zaradi denarne krize v družinah.  

  

 

 



 

 

 4.2.8 UJEMI RITEM 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Martin Druškovič 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Razred/i: 1.k - 5.k.  

Število vključenih učencev: 30 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

20 20 100 99,85 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Obvladovanje telesa v 

prostoru, zaznavanje ritma. 

Prenizka samoiniciativnost 

vključenih učencev.  

Vzpodbujanje učencev za 

iskanje predlogov za 

koreografijo. 

Upoštevane zamisli in 

kreativnost  učencev 

Razvijanje pozitivnih 

odnosov med soplesalci. 

Neupoštevanje pravil.  Jasno postavljena pravila. Vzgoja za kolektivnost, 

učenci težijo k istemu cilju. 

Sprostitev in dobro počutje 

otrok. 

Zadržanost nekaterih 

učencev. 

Vaje za sprostitev. Učenci so ugotovili, da je ples 

ena od oblik sprostitve. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI (vsebina, kraj, udeleženci, ...) 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Mentor:Ugotavljanje sposobnosti, 

iskanje novih zamisli, gibov, 

koreografij.    

10.9., 24.9. 

Izmed predlaganih glasbenih posnetkov je bil izbran tisti, ki je učence 

najbolj navdušil. 

Oktober Mentor: Učenje plesa Snapi 

krokodil.  

1.10., 8.10., 15.10., 22.10. 

Vaje, spremljanje napredka, upoštevanje predlogov učencev, odprava 

napak. 

November Mentor: Utrjevanje plesa Snapi 

krokodil.  

5.11., 12.11., 19.11., 26. 11. 

 Vaje, spremljanje napredka, upoštevanje predlogov učencev, odprava 

napak. 

December Mentor: Nastop; ples v skupinah 

(lastne koreografije).  

3.12., 10.12., 17.12. 

Vaje, spremljanje napredka, upoštevanje predlogov učencev, odprava 

napak.  

Januar Mentor: Utrjevanje, lastne 

koreografije…  

7.1., 14.1., 21.1., 28.1. 

Vaje, spremljanje napredka, upoštevanje predlogov učencev, odprava 

napak. 

 

Februar Mentor: Sodelovanje z dramsko 

skupino, učenje plesa Muca 

Copatarica.  

4.2., 11.2., 18.2. 

Vaje, kreativnost učencev, odprava napak. 

Marec Mentor: Utrjevanje plesa Muca 

Copatarica.  

7.3., 11.3., 25.3., 27.3. 

Vaje, nastop na prireditvi ob dnevu šole. 

April Mentor: Ponovitev in utrjevanje 

plesa  

/ 

Maj Mentor: Ples po skupinah, lastne 

koreografije.  

Nastop na srečanju ostarelih 11. 5. 2014. 

Junij Mentor: Evalvacija dela, prikaz 

naučenega, nastopi.  

Nastop na prireditvi ob dnevu državnosti 24. 6. 2014. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Realizirali smo vse zastavljene cilje, do izraza so prišle ključne aktivnosti učencev. Izvajali so vaje za obvladovanje telesa v prostoru 

in zaznavanja ritma. Podajali so predloge za plesno koreografijo. Na vajah ter nastopih so razvijali pozitivno samopodobo in dobre 

odnose med soplesalci, se usmerjali k pozitivnim načinom razmišljanja in krepitvi vrednot, se sproščali in skrbeli za dobro počutje. 

 

 4.2.9 OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA VRELČKI POŠ KOSTRIVNICA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Mojca Pažon 



 

 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Razred/i: 1. do 5. razred 

Število vključenih učencev: 22 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

35 36 103 86 

 

Udeležba na tekmovanju: regijsko   

   državno   

   mednarodno  

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

spoznavanje in ohranjanje 

slovenskih ljudskih pesmi, 

plesov in iger in običajev in 

utrjevanje narodnostne 

identitete. 

              

spodbujanje k poustvarjanju, 

kritičnosti in kvaliteti 

posamezne odrske postavitve. 

                  

pridobivanje norm vedenja v  

primerjavi s preteklimi 

obdobji, izoblikovati si  

določene vrednote in 

vrednostne sodbe o sebi in 

drugih, pridobivanje socialnih 

veščin in odgovornega odnosa 

do skupine.  

                  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI (vsebina, kraj, udeleženci, ...) 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September zbiranje prijavnic, formiranje 

skupin in usklajevanje terminov 

za vaje- Martin D., Mojca P. 

glede na število vseh učencev, je bil vpis k folklori zelo dober, le časovni 

razpored vaj je zelo omejen, saj smo bili vezani na prevoze in zasedenost 

telovadnice.  

Oktober razvoj telesnega ritma skozi 

ljudsko izročilo- Mojca P. 

da 

November razvoj muzikalnega ritma skozi 

ljudsko izročilo- Mojca P. 

da 

December razvijanje doživetosti in plesnosti 

skozi rajalne igre, ljudske igre, 

izštevanke, bajke in legende…- 

Mojca P. 

da 

Januar sestavljanje odrske postavitve- 

Mojca P. 

da 

Februar utrjevanje odrske postavitve 

intenzivne vaje- Mojca P. 

da 

Marec sodelovanje na območni reviji 

OFS JSKD, sodelovanje na 

mednarodnem srečanju OFS Na 

gregorjevo- Mojca P. 

da 

April sodelovanje na medobmočni reviji 

OFS JSKD v Dravogradu 

urjenje in širjenje programa na 

sproščen in zabaven način 

priložnostni nastopi- Mojca P.  

da 

 

 

da 

Maj sodelovanje na državni reviji Pika 

Poka- Mojca P. 

da 

Junij urjenje in širjenje programa na 

sproščen in zabaven način 

priložnostni nastopi- Mojca P. 

da 

 



 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

OFS VRELČKI je bila skupina 21 folklornikov od 1. do 5. razreda ter instrumentalistke na diatonični harmoniki iz 9.razreda. 

Polovica učencev je bila v interesno dejavnost vključeno že nekaj let, ostali pa so se priključili na novo.  

Vaje smo imeli ob sredah v času podaljšanega bivanja med 12.45 in 13.30 uro, saj smo se morali prilagajati urniku voženj in 

telovadnice na POŠ Kostrivnica. Menim, da je bila ena ura premalo za urjenje folklornih veščin, zato smo večkrat izkoristili tudi čas 

v jutranjem varstvu. Uspelo nam je sestaviti splet iger, plesov in pesmi Žiga Žaga, kjer smo predstavili opravilo spravljanja drv za 

zimo. Velik poudarek smo dali ritmični izvedbi in odrski prepričljivosti. Z več vaje bi zagotovo stvari lahko še izboljšali, to smo 

ugotovili pri skupni analizi posnetkov.  

Uspešno smo se predstavili kar nekajkrat v kraju in izven. Z dostojnim in odgovornim odnosom do ljudskega izročila in 

vključevanjem le- tega v vzgojno- izobraževalni proces postopoma dosegamo globjo pripadnost prostoru in spoštovanje tradicije 

slovenskega naroda. Biti folklornik, folklornica pomeni čast, zato bomo z delom nadaljevali in prenašali bogato ljudsko izročilo na 

mlajše generacije.     

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

- 9. 3. 2014; sodelovanje na 6. mednarodnem srečanju OFS Na gregorjevo 2014 

- 7. 4. 2014; sodelovanje na območni reviji OFS JSKD 

- 24. 4. 2014; sodelovanje na medobmočni reviji OFS JSKD 

- 9. 5. 2014; srebrno priznanje na 18. državni reviji ljudskih plesov, pesmi in običajev Pika Poka 2014 

Ostali nastopi:  

- 7. 2. 2014; ob slovenskem kulturnem prazniku 

- 27. 3. 2014; ob aktivnostih dneva šole 

- 11. 5. 2014; srečanje starejših krajanov KS Kostrivnica 

- 24. 5. 2014; srečanje Goldwing na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini 

- 24. 6. 2014; zaključna slovestnost, dan državnosti 

 

UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 

Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Tim Vodušek, Melani Černelič, Tijana Polajžar, Gal Jagodič, Lana Osek, Katja Gril, 

Benjamin Došler, Lana Iseinoski, Hana Potočnik, Gašper Šeligo, Karin Volavšek, Lika Volovšek, Nik Colnarič, Gašper Struna, 

Jakob Napotnik, Anže Tadina, Jernej Struna, Darko Valner, Elina Pažon.  

 

 

 4.2.10 OPZ POŠ KOSTRIVNICA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Vodja oz. mentorica/mentor: Nataša Trobentar-Majcen 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Poimenski seznam sodelujočih v timu: Nataša Trobentar-Majcen  

Razred/i: 1. k - 5. k 

Število vključenih učencev: 21 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

70 74 106%       

 

NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po mesecih Cilji Predvid tveganj 
Ukrepi za preprečitev 

tveganj 

Učinek s predlogi 

izboljšav 

September - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Delno napredovanje; 

boljša motivacija 

učencev   

 

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj 

 

- Raznolik repertoar je 

zelo motiviral pevce 

Oktober - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

/ / - Delno napredovanje; 

boljša motivacija 

učencev   

 

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj 

 



 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

- Raznolik repertoar je 

zelo motiviral pevce 

November - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Delno napredovanje; 

boljša motivacija 

učencev   

 

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj 

 

- Raznolik repertoar je 

zelo motiviral pevce 

December - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

- Nastop na božično-novoletnem 

koncertu 

- Nastop na proslavi ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti 

- Zamujanje 

avtobusa - 

zamujanje otrok 

na vajo 

- Pevci se 

poškodujejo ob 

padcu s 

praktikablov 

- Navedena ura 

generalne vaje je bila 

določena 15min prej 

 

- Večkratna vaja prihoda 

in odhoda z odra, stalno 

opozarjanje in 

usmerjanje pevcev 

- Delno napredovanje; 

boljša motivacija 

učencev   

 

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj 

 

- Dober nastop; 

selekcija nastopajočih. 

Januar  - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

            - Delno napredovanje; 

boljša motivacija 

učencev   

 

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj 

 

- Raznolik repertoar je 

zelo motiviral pevce 

Februar - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

            - Delno napredovanje; 

boljša motivacija 

učencev   

 

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj 

 

- Raznolik repertoar je 

zelo motiviral pevce 

Marec - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Nastop na proslavi ob materinskem 

dnevu in dnevu šole 

/ / - Delno napredovanje; 

boljša motivacija 

učencev   

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj 

 

- Delno zadovoljiv 

nastop; selekcija 

nastopajočih 

April - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

- Možnost 

poškodb med 

hojo do 

Kulturnega 

centra. 

- Zadostno število 

spremljevalcev in 

disciplina učencev 

 

 

- Odhod na oder dovolj 

zgodaj. 

- Delno napredovanje, 

boljša motivacija 

učencev.   

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj. 



 

 

 

 

- Nastop na območni reviji PZ 

- Možnost padca 

po stopnicah med 

hojo na oder. 

- Možnost padca 

s praktikablov.  

 

 

- Večkratna vaja prihoda 

in odhoda z odra, stalno 

usmerjanje učencev.  

 

 

- Dober nastop; 

selekcija nastopajočih. 

Maj - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Delno napredovanje; 

delitev pevskega zbora 

v dve skupini.   

 

- Usvojeni začetki 

ubranega petja; 

vztrajanje in 

prekinjanje ob vsaki 

najmanjši napaki. 

- Raznolik repertoar je 

zelo motiviral pevce 

 

Junij - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

 

- Nastop na letnem koncertu pevskih 

zborov. 

- Možnost padca 

s praktikablov.  

- Večkratna vaja prihoda 

in odhoda z odra, stalno 

usmerjanje učencev.  

- Delno napredovanje; 

delitev pevskega zbora 

v dve skupini.   

 

- Usvojeni začetki 

ubranega petja; 

vztrajanje in 

prekinjanje ob vsaki 

najmanjši napaki. 

 

- Letni koncert pevskih 

zborov ni bil realiziran. 

Julij - Evalvacija letnega dela. / / - V teku. 

Avgust - Priprava letnega načrta in repertoarja 

za naslednje šolsko leto 

/ / - Sledi 

 

IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 

 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh zavedenih 

ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Nataša Trobentar-Majcen 

Igraj v kolo jabolko 

(slovenska ljudska) 

Geslo (Radovan Gobec) 

Gremo v kino (Kekčeva 

pesem, Bratovščina 

Sinjega galeba, Sreča na 

vrvici) 

Pobelelo polje (ljudska) 

Delno zadovoljna z realizacijo. Boljša motivacija učencev. 

Oktober Nataša Trobentar-Majcen 

ponovitev pesmi 

preteklega meseca 

Naokrog (Mitja 

Reichenberg) 

Delno zadovoljna z realizacijo. Boljša motivacija pevcev, 

poenostavitev upevalnih vaj. 

November Nataša Trobentar-Majcen 

Mehek sneg prši (J. 

Pierpont) 

Novoletna (Radovan 

Gobec) 

Palčki pozimi (Tomaž 

Habe) 

Delno zadovoljna z realizacijo. Boljša motivacija pevcev, 

poenostavitev upevalnih vaj, več 

krajših premorov med vajami 

pevskega zbora. 

December Nataša Trobentar-Majcen 

Ali veš koliko zvezdic? 

(August H. Hoffman von 

Fallersleben) 

priprava na božično-

novoletni koncert 

Zadovoljna z realizacijo. Zaradi prihajajočega nastopa so 

pevci bolj motivirani, resneje 

delajo. 

Januar Nataša Trobentar-Majcen 

Moji mami (Neža 

Maurer) 

Delno zadovoljna z realizacijo. Vrnitev na začetek - osnove 

osnov vokalne tehnike, drža, 

odpiranje ust, dikcija … 



 

 

Veseli vrtiljak (Tadeja 

Vulc) 

Februar Nataša Trobentar-Majcen 

ponovitev pesmi 

preteklega meseca 

Malim so všeč (Tomaž 

Habe) 

Jaz bi rad cigajnar bil 

(slovenska ljudska) 

Delno zadovoljna z realizacijo. Selekcija tistih, ki bodo lahko 

nastopali - neprimerno vedenje 

nekaterih; učiteljski zbor POŠ 

Kostrivnica ni enakega mnenja. 

Marec Nataša Trobentar-Majcen 

ponovitev pesmi 

preteklega meseca 

Kje živi pravljica? 

(Tomaž Habe) 

nastop na proslavi ob 

materinskem dnevu in 

dnevu šole 

priprava na revijo PZ 

Delno nezadovoljna z realizacijo (zaradi 

neresnosti nekaterih pevcev, slab nastop na 

proslavi). 

Delitev pevskega zbora v dve 

skupini. 

 

April Nataša Trobentar-Majcen 

Veter pomladni (Mitja 

Reichenberg) 

revija PZ 

Zadovoljna z realizacijo. Vztrajanje pri delitvi pevskega 

zbora. 

Maj Nataša Trobentar-Majcen 

priprava na letni koncert 

Zadovoljna z realizacijo. / 

Junij Nataša Trobentar-Majcen 

letni koncert pevskih 

zborov 

Nezadovoljna z realizacijo. Koncert realiziran ob koncu 

naslednjega šolskega leta. 

Julij V teku. / / 

 

ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

Interesna dejavnost OPZ POŠ Kostrivnica se je pričela septembra 2013 in zaključila junija 2014. 

Potekala je dve strnjeni uri tedensko, ob ponedeljkih 6. in 7. šolsko uro. 

Načrtovanih je bilo 70 ur letno, realiziranih je bilo 74 ur, realizacija je tako 106%. 

Na začetku šolskega leta je bilo vpisanih 14 učencev, med šolskim letom se je vpisalo še devet učencev, dva sta se izpisala. Ob 

koncu šolskega leta je bilo vpisanih 21 učencev. 

Zaradi nekaterih posameznikov zbor ni napredoval tako, kot bi lahko in je ostal v sivem povprečju z nekaj izboljšavami. Zaradi 

nediscipliniranosti nekaterih učencev sem veliko časa porabila, da sem vzpostavila pogojen za delo. So pa bili ravno ti pevci zelo 

glasbeno nadarjeni. V drugem delu šolskega leta sem tako pevski zbor razdelila v dve skupini, kar je bil pogoj za nadaljnje 

nemoteno delo. 

pevci so napredovali v dikciji, spreminjanju tempa in dinamike med petjem ter petjem ob posneti spremljavi. 

Dokaj uspešno so nastopili na Božično-novoletnem koncertu v Kristalni dvorani, na proslavi ob materinskem dnevu in dnevu šole, 

na proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Kulturnem centru, na reviji OPZ. Načrtovan je bil tudi letni koncert, ki pa ni bil 

realiziran.  

 

DOSEŽKI  

 

drugi, ne - tekmovalni dosežki 

Dober nastop na božično-novoletnem koncertu, dober nastop na proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, dober nastop na 

proslavi ob materinskem dnevu in dnevu šole, dober nastop na območni reviji PZ. 

 

 

 4.3 PRIZNANJA IN POHVALE NA POŠ KOSTRIVNICA 

 

1. k 

- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Matic Šeligo, Tim Vodušek 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Nika Polajžar, Lana Stojnšek, Matic Šeligo, Tim Vodušek 

- POHVALA ZA SPOŠTLJIV ODNOS IN LEPO VEDENJE: Žana Mlakar,Žana Potočnik, Lana Stojnšek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Lana Stojnšek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Žana Mlakar, Nika Polajžer, Žana Potočnik, Tim Vodušek 

- SREBRNO PRIZNANJE PIKA POKA: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik,Tim Vodušek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Žana Mlakar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek  

- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Matic Šeligo, Tim Vodušek 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Žana 

Potočnik, Lana Stojnšek, Matic Šeligo, Tim Vodušek 



 

 

- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Matic Šeligo, 

Tim Vodušek 

- CICI VESELA ŠOLA: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Matic Šeligo, Tim Vodušek 

- MALČEK BRALČEK: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Lana Stojnšek, Matic Šeligo, Tim Vodušek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Žana Mlakar 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI NA GREGORJEVO: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Tim 

Vodušek 

- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Žana Mlakar, Lana Stojnšek 

- POHVALA ZA REDNO OBISKOVANJE KNJIŽNICE: Lana Stojnšek 

 

2. k 

- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Melani Černelič, Anej Halužan, Gal Jagodič, Alen Kampuš, Žan Koražija, Lana Osek, 

Tijana Polajžar, Aljaž Šeligo, Jakob Žumer 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Melani Černelič, Gal Jagodič, Tijana Polajžar, Aljaž Šeligo 

- POHVALA ZA SPOŠTLJIV ODNOS IN LEPO VEDENJE: Melani Černelič, Gal Jagodič, Lana Osek, Jakob Žumer 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Melani Černelič, Gal Jagodič, Lana Osek, Tijana 

Polajžar 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Lana Osek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Melani Černelič, Gal Jagodič,  Lana Osek, Tijana Polajžar, 

- SREBRNO PRIZNANJE PIKA POKA: Melani Černelič, Gal Jagodič,  Lana Osek, Tijana Polajžar 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Melani Černelič, Gal Jagodič,  Žan Koražija, Lana Osek, Tijana 

Polajžar 

- MEDALJA ZLATI SONČEK: Melani Černelič, Anej Halužan, Gal Jagodič, Alen Kampuš, Žan Koražija, Lana Osek, Tijana 

Polajžar, Aljaž Šeligo, Jakob Žumer 

- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Melani Černelič, Anej Halužan, Gal Jagodič, Alen Kampuš, Žan Koražija, Lana Osek, Tijana 

Polajžar, Aljaž Šeligo, Jakob Žumer 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Melani 

Černelič, Tijana Polajžar, Aljaž Šeligo 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Tijana Polajžar 

- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Melani Černelič, Anej Halužan, Žan Koražija, Tijana Polajžar, Aljaž 

Šeligo 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Gal Jagodič, Tijana Polajžar 

- CICI VESELA ŠOLA: Melani Černelič, Anej Halužan, Gal Jagodič, Alen Kampuš, Žan Koražija, Lana Osek, Tijana Polajžar, 

Aljaž Šeligo, Jakob Žumer 

- MALČEK BRALČEK: Melani Černelič, Anej Halužan, Gal Jagodič, Alen Kampuš, Žan Koražija, Lana Osek, Tijana Polajžar, 

Aljaž Šeligo, Jakob Žumer 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Melani Černelič, Gaj Jagodič, Alen Kampuš, Žan 

Koražija, Aljaž Šeligo 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI NA GREGORJEVO: Melani Černelič, Gal Jagodič, Lana Osek, Tijana 

Polajžar 

- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Melani Černelič, Gal Jagodič, Alen Kampuš, Lana 

Osek, Tijana Polajžar 

- POHVALA ZA REDNO OBISKOVANJE KNJIŽNICE: Melani Černelič, Gal Jagodič, Tijana Polajžar, Jakob Žumer 

 

3. k 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Benjamin Došler, Katja Gril, Lana Iseinoski, Maj Rakuša, 

Jernej Stojnšek, Gašper Šeligo, Karin Volavšek, Luka Volovšek 

- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Uroš Aleksić, Benjamin Došler, Donart Gashi, Katja Gril, Hana Potočnik, Lana 

Iseinoski, Maj Rakuša, Jernej Stojnšek, Gašper Šeligo, Karin Volavšek, Luka Volovšek 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Benjamin Došler, Lana Iseinoski, Maj Rakuša, Jernej Stojnšek, 

Gašper Šeligo,Karin Volavšek 

- KNJIŽNA NAGRADA: Jernej Stojnšek 

- POHVALA ZA SPOŠTLJIV ODNOS IN LEPO VEDENJE: Lana Iseinoski, Maj Rakuša, Gašper Šeligo, Karin Volavšek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Benjamin Došler, Katja Gril, Hana Potočnik, Lana 

Iseinoski, Maj Rakuša,  Gašper Šeligo, Karin Volavšek, Luka Volovšek 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Benjamin Došler, Lana Iseinoski, Maj Rakuša, 

Jernej Stojnšek, Gašper Šeligo, Karin Volavšek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI:  Benjamin Došler, Katja Gril, Hana Potočnik, Lana Iseinoski, Gašper 

Šeligo, Karin Volavšek, Luka Volovšek 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Lana Iseinoski 

- SREBRNO PRIZNANJE PIKA POKA: Benjamin Došler, Katja Gril, Hana Potočnik, Lana Iseinoski, Gašper Šeligo, Karin 

Volavšek, Luka Volovšek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Benjamin Došler, Katja Gril, Hana Potočnik, Lana Iseinoski, Maj 

Rakuša, Gašper Šeligo,  Luka Volovšek 

- MEDALJA ZLATI SONČEK: Benjamin Došler, Katja Gril, Hana Potočnik, Lana Iseinoski, Maj Rakuša, Jernej Stojnšek, 

Gašper Šeligo, Karin Volavšek 

- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Uroš Aleksić, Donart Gashi, Luka Volovšek 



 

 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Jernej 

Stojnšek, Gašper Šeligo 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Jernej Stojšek, Gašper Šeligo 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Benjamin Došler, Jernej Stojnšek, Gašper Šeligo 

- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Benjamin Došler,  Lana Iseinoski, Jernej Stojnšek, Gašper Šeligo 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Benjamin Došler, Lana Iseinoski, Jernej Stojnšek 

- CICI VESELA ŠOLA: Uroš Aleksić, Benjamin Došler, Donart Gashi, Katja Gril, Hana Potočnik, Lana Iseinoski, Maj Rakuša, 

Jernej Stojnšek, Gašper Šeligo, Karin Volavšek, Luka Volovšek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Lana Iseinoski, Gašper Šeligo 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI NA GREGORJEVO:  Benjamin Došler,  Katja Gril, Hana Potočnik, Lana 

Iseinoski,  Gašper Šeligo, Karin Volavšek, Luka Volovšek 

- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Lana Iseinoski, Maj Rakuša, Gašper Šeligo, Karin 

Volavšek 

- POHVALA ZA REDNO OBISKOVANJE KNJIŽNICE: Lana Iseinoski, Gašper Šeligo 

 

4. k 

- KNJIŽNA NAGRADA: Samo Volovšek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Nik Colnarič, Alja Kampuš, Nika Pevec, Evan Rak, 

Gašper Struna 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Tilen Černelič, Nika Pevec, Rebeka Strniša, 

Samo Volovšek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Nik Colnarič, Gašper Struna 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Nika Pevec 

- SREBRNO PRIZNANJE PIKA POKA: Nik Colnarič, Gašper Struna 

- MEDALJA KRPAN: Nik Colnarič, Tilen Černelič, Alja Kampuš, Ivona Prevolšek, Evan Rak, Gašper Struna 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Alja Kampuš, Nika Pevec, Gašper Struna 

- DIPLOMA KRPAN: Nejc Gerčer, Afrora Kurtaj, Luka Ogrinc, Nika Pevec, Rebeka Strniša, Samo Volovšek 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Nik Colnarič, Tilen Černelič, Nika Pevec, Samo Volovšek 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Tilen 

Černelič, Samo Volovšek 

- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Nik Colnarič (zlato), Samo Volovšek (zlato), Tilen Černelič, Alja Kampuš, 

Luka Ogrinc, Nika Pevec, Ivona Prevolšek, Evan Rak, Rebeka Strniša 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Nik Colnarič, Tilen Černelič, Nika Pevec 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Nik Colnarič, Tilen Černelič, Nika Pevec, Ivona 

Prevolšek, Rebeka Strniša, Samo Volovšek 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Nik Colnarič, Tilen Černelič, Nejc Gerčer, Alja Kampuš, 

Afrora Kurtaj, Luka Ogrinc, Nika Pevec, Ivona Prevolšek, Evan Rak, Rebeka Strniša, Gašper Struna, Samo Volovšak 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Alja Kampuš, Nika Pevec, Rebeka Strniša 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI NA GREGORJEVO: Nik Colnarič, Gašper Struna 

- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Tilen Černelič, Luka Ogrinc, Ivona Prevolšek, 

Gašper Struna, Samo Volovšek 

- POHVALA ZA REDNO OBISKOVANJE KNJIŽNICE: Nik Colnarič, Tilen Černelič, Alja Kampuš, Afrora Kurtaj, Rebeka 

Strniša 

 

5. k 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Lenart But 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Lenart But, Jakob Napotnik, Jernej Struna, Renato 

Vozlič 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Lenart But 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Jakob Napotnik, Jernej Struna, Anže Tadina, Darko Valner 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Lenart But 

- SREBRNO PRIZNANJE PIKA POKA: Jakob Napotnik, Jernej Struna, Anže Tadina, Darko Valner 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Rok Jagodič, Jakob Napotnik, Jernej Struna, Anže Tadina 

- DIPLOMA KRPAN: Ajdar Kurtaj, Jakob Napotnik, Vid Ogrinc, Jernej Struna, Darko Valner 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Lenart But 

- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Lenart But, Rok Jagodič, Somea Kurtaj, Jakob Napotnik, Darko Valner 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA LIT. NATEČAJU PRI SLO: Lenart But 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Lenart But, Jakob Napotnik 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Lenart But, Tanja Mesiček, Jakob Napotnik, Anže 

Tadina, Darko Valner 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Lenart But, Rok Jagodič, Ajdar Kurtaj, Somea Kurtaj, 

Tanja Mesiček, Jakob Napotnik, Vid Ogrinc, Špela Plevnik, Jernej Struna, Anže Tadina, Darko Valner, Renato Vozlič 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI NA GREGORJEVO: Jakob Napotnik, Jernej Struna, Anže Tadina, Darko 

Valner 

- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Lenart But, Rok Jagodič, Jakob Napotnik, Vid 

Ogrinc, Jernej Struna, Anže Tadina, Renato Vozlič 

- POHVALA ZA REDNO OBISKOVANJE KNJIŽNICE: Lenart But, Ajdar Kurtaj, Somea Kurtaj 



 

 

- PRIZNANJE POLICIST LEON SVETUJE: Lenart But, Rok Jagodič, Ajdar Kurtaj, Somea Kurtaj, Tanja Mesiček, Jakob 

Napotnik, Vid Ogrinc, Špela Plevnik, Jernej Struna, Anže Tadina, Darko Valner, Renato Vozlič 

- POHVALA ZA AKTIVNO DELO V OPB: Tanja Mesiček, Vid Ogrinc, Renato Vozlič 

 

 

 5. AKTIVNOSTI, IZVEDENE NA POŠ SVETI FLORIJAN 
 

 5.1 PROJEKTI 

 

 5.1.1 VPETOST POŠ SV. FLORIJAN V KRAJ 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Melita Plemenitaš Tkalec, prof. s sodelavkami 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 3 (Natalija Horvat, Klavdija Strniša, Alenka Klemenčič) 

Razred/i: 1. do 5. razred 

Število vključenih učencev: 23 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

20 20 100       

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rog. Slatina, enota vrtca Kapljica, KS Sv. Florijan, PGD Sv. Florijan, Pegazov dom Rog. Slatina, Anin dvor Rog. Slatina, 

Muzej na prostem Rogatec, PP Rogaška Slatina, humanitarno društvo Slatna stopimo skup, krajani (kmetje, čebelar). 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

sodelovanje (nastopi) na 

krajevnih prireditvah, 

povezovanje s starši, KS, 

društvi in drugimi 

 zainteresiranost KS za 

sodelovanje 

večkratni kontakti, pogovori, 

vzpodbude, pozitivna 

naravnanost do ljudi, okolja 

pripravljenost za sodelovanje, 

dovolj informacij, usklajeni 

načrti 

predstavitve dejavnosti 

društev otrokom (pri učencih 

spodbujati spoznavanje in 

sprejemanje novosti, vezanih 

na kulturo bivanja v kraju), ob 

razvijanju pozitivnih vrednot 

navajati učence na 

vključevanje v družbeno 

okolje 

(ne)primerna starosti otrok in 

njihovemu razumevanju 

predhodni dogovori in 

usklajevanja glede vsebine in 

načina predstavitve 

predstavitve na način, 

primeren starosti in razvojni 

stopnji učencev 

kvalitetno delo šole (in vrtca), 

posledično večji vpis 

premalo informacij v javnosti seznanitev javnosti z delom 

(nastopi, objave v medijih, 

sodelovanje v kraju na 

različnih področjih) 

ogled oz. obisk na kmetiji, pri 

čebelarju, sodelovanje na 

prireditvah, povezovanje 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September -oblikovanje programa, 

predstavitev učencem in staršem 

      

Oktober -obisk kmetije in pomoč pri 

obiranju jabolk 

-obisk policistov (varna hoja, 

prečkanje ceste, predstavitev dela 

in opreme policistov) 

-tetka Jesen (druženje z otroki iz 

vrtca) 

-evakuacijska vaja v sodelovanju s 

PGD Sv. Florijan (predstavitev 

dela in opreme gasilcev) 

-komemoracija pri spomeniku na 

Ložnem 

      

November -obisk lokalnega čebelarja (g. 

Šketa) ob tradicionalnem 

      



 

 

slovenskem zajtrku (predstavitev 

čebelarskih aktivnosti, donacija 

medu šoli) 

December -Veseli december (skupne 

prireditve z otroki iz vrtca) 

      

Marec -čistilna akcija v okolici šole 

-dan šole (obisk učencev in staršev 

v Aninem dvoru v Rog. Slatini) 

-krajevna prireditev ob 

materinskem dnevu (skupni 

nastop šolarjev, vrtca, društev s 

Sv. Florijana) 

      

April -obisk Muzeja na prostem 

Rogatec (delavnice izdelovanja 

ljudskih glasbil) 

-razstava izdelkov OPB v Tušu  

      

Junij -druženje z bodočimi prvošolci in 

njihovimi starši 

-nastop učencev v Pegazovem 

domu 

- obisk kmetije 

-dobrodelna akcija (zbiranje za 

društvo Slatna stopimo skup) 

      

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci in učitelji smo se skozi celo šolsko leto povezovali s KS, vrtcem, krajevnimi društvi in posamezniki, sodelovali v različnih 

aktivnostih in tako utrjevali vez med šolo in krajem (občino). 

 

 5.1.2 PROJEKTI OPB NA POŠ SVETI FLORIJAN 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Natalija Horvat 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 5 (Natalija Horvat, Alenka Klemenčič, Melita Plemenitaš Tkalec, Klavdija Strniša, 

Andreja Turk) 

Razred/i: 1. - 5. R 

Število vključenih učencev: 23 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, enota vrtca Kapljica, Zavod za razvoj, kulturo, turizem in šport Rogatec, KS Sveti Florijan, družina 

Bele, družina Cvetko, Pegazov dom 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

- Gibanje za zdravje - Plavalni tečaj - utopitev, 

udarnine 

Smučarski tečaj: zlomi, zvini, 

izpahi, ozebline 

- Rolanje: zlom, zvin, izpah, 

udarnine 

- Pohodi: padci, zvini, 

prometne nesreče 

- Športni teden: izpah, zvin, 

zlom, površinske rane 

- Številu učencev primerno 

število spremljevalcev 

- organizacija za vsak trenutek 

tečaja in dosledno 

upoštevanje navodil učiteljev 

- vključitev staršev k pohodu 

(varna hoja po cestišču) 

- uporaba rumene rutice, prvi 

in zadnji učenec v koloni 

oblečen v varnostni 

brezrokavnik, odsevniki 

- brezhibna športna oprema 

(smuči, deske, rolke) s vso 

potrebno opremo za zaščito 

pred padci in morebitnimi 

poškodbami (čalada, ščitniki, 

rokavice) 

 

Predvidene dejavnosti smo 

zaključili uspešno brez 

poškodb in težav. 

- Ohranjanje ljudskega 

izročila 

- odrgnine, ureznine, padci - vključevanje staršev pri 

izdelavi glasbil 

Dejavnosti smo uspešno 

zaključili. 



 

 

- dosledno upoštevanje 

navodil pri poteku dela 

- ozaveščanje pomena zdrave 

prehrane in njene pridelave 

- Obiranje sadja: pik žuželk, 

kače, padec 

- primerna obutev - športni 

čevlji 

Planirane dejavnosti smo 

izvedli po načrtu. Predvidi in 

ukrepi za preprečitev tveganja 

so bili pravilno zastavljeni. 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September - Uvajalno obdobje; učiteljice I. 

VIO in OPB, vrtec enota Kaplica 

- Evropski teden mobilnosti; 

Natalija Horvat, Dragan Šučur 

 

- Plavalni tečaj; Urban Šipec, 

Natalija Horvat 

- Uvajalno obdobje smo preživeli v sproščenem vzdušju, ob socialnih in 

gibalnih igrah ter usvajanju in utrjevanju pravil, ki so nas spremljala celo 

šolsko leto.  

- V tednu mobilnosti od 16. do 22. 9. 2013, smo izvedli aktivnosti v skladu 

z ekološkimi smernicami varčne uporabe prevoznih sredstev. Dan brez 

avtomobila smo izvedli 22. 9. 2013. 

- Plavalni tečaj ni bil realiziran in se prenese v naslednje šolsko leto.  

Oktober - Teden otroka; Natalija Horvat 

- Predstavitveni dan v OPB; 

Natalija Horvat 

 

- Prijava k sodelovanju projekta 

Pasavček; Natalija Horvat, 

Dragan Šučur 

- Svetovni dan  hrane - Fit pohod 

z obiranjem sadja, ozimnica; 

Natalija Horvat 

- Planirane dejavnosti smo realizirali od 7. 10. - 11. 10. 2013. 

 

- Predstavitveni dan smo izvedli, 8. 10. 2013. V ustvarjalnih delavnicah 

smo ustvarjali iz naravnega materiala in se sladkali s kuhanimi kostanji. 

- V projekt Pasavček smo se prijavili 23. 9. 2013. Sodelovalo je 23 otrok. 

 

- 10. 10. 2013, smo izvedli Fit pohod z obiranjem jabolk na kmetijo Belič - 

Poharc. Ozavestili smo pomen ozimnice in uporabe sezonskega sadja in 

zelenjave.  

November Ljudsko izročilo: pastirske in 

ostale  igre 

- EKO Krožek - pričetek EKO 

bralne značke in projekta Modri 

Jan; Natalija Horvat 

- Igre smo izvedli od 4. 11. - 8. 11. 2013. Otrokom so igre zanimive in 

nadaljevali bomo v naslednjem šolskem letu. 

- Prijavili smo se na ekoprojekt Modri Jan z ekonalogo Kviz o Soncu. 

Projekt smo uspešno zaključili. Z ekološko problematiko in vlogo 

posameznika bomo nadaljevali  naslednje šolsko leto.  

December - Pravljična ure, branje v 

nadaljevanjih; Natalija Horvat 

- Ustvarjalne delavnice; Natalija 

Horvat, vrtev: enota Kapljica - 

Breda Kidrič 

- KARAOKE; Natalija Horvat 

- Dejavnosti v okviru pravljičnega decembra so potekale od 2. 12. - 20. 12. 

2013. S starejšo skupino otrok iz vrtca, smo ustvarjali zimsko dekoracijo za 

skupni hodnik, dnevno brali slovenske pravljice v nadaljevanjih, vadili za 

zaključno rajanje in   karaoke. Načrtovane dejavnosti smo razširili zaradi 

interesa otrok. 

Januar - Tečaj smučanja in deskanja na 

Janini; Petra Polajžer, Natalija 

Horvat 

- FIT: dan brez računalnika; 

Natalija Horvat 

- Tečaj ni bil realiziran zaradi pomanjkanja snega. 

 

 

- 20. 1. 2014, je dan brez računalnika. Preživeli smo ga ob športnih 

aktivnostih.  

Februar - Kulturni teden - ljudsko 

izročilo:basni; Natalija Horvat 

- pravljična ura s knjižničarko; 

Zdenka Ižanc, Natalija Horvat 

- Izdelovanje pustnih mask - 

druženje s starši; Natalija Horvat, 

učiteljice 

- 3. 2. - 14. 2. 2014, kulturni teden.  

 

- 14. 2. nas je obiskala knjižničarka iz centralne šole.  

 

- 17. 2. - 21. 2. 2014. Izdelali smo skupinsko masko Stavnico in prejeli 

nagrado na pustni povorki.  

Marec - Dejavnosti ob dnevu šole; 

učiteljice I. in II. VIO in OPB 

- Materinski dan - proslava; 

učiteljice I. in II. VIO in OPB, 

vrtec enota Kapljica, KS Sv. 

Florijan 

- EKO dnevi: zeliščni vrt, uporaba 

zelišč; Natalija Horvat 

- Otroška ljudska glasbila in 

zvočila; Natalija Horvat 

- 24. 3. - 28. 3. 2014. Obiskali smo Anin dvor, zbirali literaturo in izdelali 

plakat ter ga predstavili staršem. 

- 30. 3. 2014, smo izvedli nastop za materinski dan v večnamenski dvorani 

Gasilskega doma. Nastop je bil zelo dobro obiskan. 

 

 

- V tednu od 24. 3. - 26. 3. 2014, smo uredili gredice pred šolo in spoznali 

pomen uporabe zelišč v kuhinji in zdravilstvu. Dejavnosti bomo razširili v 

naslednjem šolskem letu. 

- Spoznali smo otroška ljudska glasbila in zvočila in ob sodelovanju starih 

staršev in staršev izdelali prdo, žabico in stržka. Dejavnosti bomo 

nadgradili v jesenskem času prihodnjega šolskega leta, zaradi velikega 

zanimanja otrok. 

 

April - Svetovni dan Zemlje: eko 

razstava; Petra Dragojevič, 

Natalija Horvat 

- Izdelovali smo hranilnike. 22. 4. 2014, smo razstavljali v prostorih 

trgovine Tuš. 

 



 

 

- Fit pohod v Rogatec - glasbena 

delavnica; Zavod za razvoj, 

kulturo, turizem in šport Rogatec, 

Natalija Horvat 

- Zaključek EKO bralne značke; 

Natalija Horvat 

- 10. 4. 2014 Sodelovali smo v glasbeni delavnici, izdelali zvočilo in 

preizkušali zvočnost glasbila. Izdelana glasbila smo prinesli v glasbeni 

kotiček. 

 

- Uspešno smo zaključili načrtovane eko dejavnosti.  

Maj - Nastop za ostarele v Pegazovem 

domu; Natalija Horvat, Petra 

Železnik 

- Na Urbanovo - tradicionalno 

srečanje I. in II. OŠ Rogaška 

Slatina 

-  Praktična uporaba zelišč, 

Natalija Horvat 

- gibanje za zdravje: športni teden; 

Natalija Horvat 

 

- 3. 6. 2014, smo nastopali varovancem  Pegazovega doma. Pripravili smo 

program z ljudskim izročilom. Poslovili smo se z obljubo, da se ponovno 

vidimo naslednje leto. 

- 23. 5. 2014 na Evropski ploščadi. 

 

 

- 8. 5. 2014. Spoznali smo različna zelišča, sveža in posušena, jih okušali 

in spoznali namen. 

- 12. 5. - 16. 5. 2014.  

 

Junij - Zaključna prireditev za I. in II. 

VIO; učiteljice I. in II. VIO in 

OPB 

- Fit pohod: obisk kmetije Cvetko, 

pridelava mleka; Natalija Horvat 

- Športni teden; Natalija Horvat 

- 24. 6. 2014, smo skupaj z otroci iz vrtca, pripravili kulturni program. 

 

- 10. 6. 2014. Obiskali smo dom našega učenca Žige Cvetko. Na njihovi 

kmetiji se ukvarjajo s pridelavo mleka. Obisk je bil poučen in prijeten. 

- 16. 6. - 23. 6. 2014. Dejavnosti smo uspešno izvedli. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

- JESENSKE DELAVNICE, oktober 2013 

V mesecu oktobru smo v oddelku OPB ustvarjali z različnimi jesenskimi plodovi. Nastali so zanimivi izdelki, ki so krasili tetko 

jesen, hodnike naše šole in učilnico. Učenci in starši so poskrbeli, da nam materiala za delo ni zmanjkalo.  

- POBIRANJE JABOLK PRI DRUŽINI BELIČ, 10. 10. 2013 

V današnjem času se vedno bolj zavedamo pomena zdrave in kvalitetno pridelane hrane. Pomembno je, da poznamo izvor hrane in 

se trudimo, da del pridelamo tudi sami, če nam možnosti to dopuščajo. 

V jesenskem času, ko nam narava ponuja obilico plodov, smo se odpravili na obisk k sošolcu Blažu Beliču z namenom, da 

pomagamo pri obiranju jabolk za ozimnico. Dobre volje in pridnih rok nam ni manjkalo, saj so se nam pridružili tudi starši. Preživeli 

smo prijetno in koristno popoldne.  

- PROJEKT PASAVČEK, oktober 2013 – april 2014 

Tudi v tem šolskem letu smo sodelovali v projektu Pasavček in ga uspešno zaključili. Izvedene dejavnosti smo razstavili v učilnici. 

- MODRI JAN, november 2013 – marec 2014 

Koncept ekoprojekta je spodbujanje skupinskega dela in odgovoren odnos do okolja. Otroci s pomočjo nalog sami odkrivajo, kako 

pomembni so obnovljivi viri energije za naš planet in kako pomembno vplivajo na naša življenja. 

V oddelku OPB smo se odločili, da pripravimo zanimiv kviz o Soncu. Naše delo je bilo nagrajeno z novim znanjem o moči in 

mogočnosti Sonca ter o preventivi in zaščiti pred sončnim sevanjem. Vsi smo prejeli diplome Modri Jan. 

- IZDELOVANJE IN IGRANJE NA OTROŠKA LJUDSKA GLASBILA, MAJ 2014 

Otroška ljudska glasbila so pomemben del ljudske dediščine. Njihova izdelava in uporaba sta tesno povezani z ljudskimi običaji, 

predvsem pa z otroško ljudsko pesmijo, plesi in igro. 

Vzajemnost med generacijami je izrednega pomena, zato je potrebno negovati odnose med ljudmi. K sodelovanju smo povabili 

starše, stare starše in strokovne delavce Muzeja na prostem Rogatec. Glasbena dediščina je tako zaživela na povsem nov način. Ob 

otroških ljudskih igrah, prepevanju pesmi, izdelovanju otroških ljudskih glasbil in zvočil ter igranju nanje, smo ustvarjalno preživljali 

čas. 

Novo pridobljena znanja o otroških ljudskih glasbilih smo prenesli v domače okolje in spodbudili medgeneracijsko sodelovanje 

- Z GIBANJEM DO ZDRAVJA, september 2013 – junij, 2014 

Pomen redne vadbe in gibanja je za zdravje posameznika in populacije zelo velik. Z dnevnimi gibalnimi aktivnostmi želimo izboljšati 

gibalne navade pri učencih, ki so pogosto premalo gibalno dejavni.  

V sklopu sprostitvenih dejavnosti in ustvarjalno preživetega časa, smo velik poudarek namenili različnim športnim aktivnostim. Na 

pohode smo povabili tudi starše in tako dodatno motivirali učence. 

- NASTOP UČENCEV POŠ SVETI FLORIJAN V PEGAZOVEM DOMU 

Medgeneracijsko sodelovanje dobiva v sodobni družbi vse večji pomen, kakor tudi strpnost med generacijami. Družina in šola sta 

otrokov življenjski prostor, kjer se uči, pridobiva različne sposobnosti za življenje in razvija vrednote v medgeneracijski družbi. 

Starejša in mlajša generacija pogosto živita ločeno. Mnogo je starostnikov, ki so umaknjeni v domove starejših občanov. V želji, da 

popestrimo družabno dogajanje stanovalcem Pegazovega doma, smo jim učenci in učiteljici pripravili kulturni program.  

Obiskali smo jih v torek, 3. 6. 2014, ob 16.00 uri. Vsebino kulturnega programa smo črpali iz ljudske dediščine, katera je 

starostnikom znana in jim ponuja aktivno sodelovanje tako v petju kot  ritmični spremljavi z lastnimi instrumenti. Ob prepevanju, 

plesu, igranju na izdelana otroška ljudska glasbila in deklamiranju, je čas hitro minil. Za obisk se nam je zahvalila tudi upokojena 

učiteljica, ki je poučevala na naši podružnici. Posladkali smo se s pripravljenimi dobrotami in se poslovili z obljubo, da se ponovno 

vidimo v naslednjem šolskem letu.  

- PRIDELAVA MLEKA, OGLED KMETIJE CVETKO: 10. 6. 2014. 

Ogledali smo si proces pridelave mleka, saj je zelo pomembno, da se oskrbujemo s kvalitetnimi domačimi pridelki in ne z 

industrijsko pridelanimi. OZN je tudi leto 2014 razglasil za Mednarodno leto družine in pozornost namenil razvoju družinskih 



 

 

kmetij. Pomemben je tudi prenos znanja kmečkih opravil na mlajše generacije, saj se tako ohranjajo tradicionalne vrednote in 

kulturno ter zgodovinsko izročilo. 

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

Ekoprojekt Modri Jan: Modra diploma za sodelovanje pri ekoprojektu 4 (23 otrok) 

Pasavček: Priznanje Pasavček (20 otrok) 

 

 

 5.2 INTERESNE DEJAVNOSTI IN OPB 

 

 5.2.1 S KOLESOM V PROMET  

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Klavdija Strniša 

Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 

Razred/i: 4.f, 5.f 

Število vključenih učencev: 7 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

17 17 100 97 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

JVIZ II. OŠ Rogaška Slatina, 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Vzgojiti kulturno obnašanje in 

sodelovanje v cestnem 

prometu ter varovati sebe in 

druge udeležence. 

                  

Naučiti se pravilno ravnati v 

prometu (v skladu s 

prometnimi predpisi). 

                  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Klavdija Strniša Opazovanje in analiza prometnih situacij, obvezna oprema varnega kolesa. 

Oktober Klavdija Strniša Dodatna varnostma oprema, prometni znaki. 

November Klavdija Strniša Znaki, ki jih dajejo pooblaščene osebe, vključevanje s kolesom v promet. 

December Klavdija Strniša Vožnja po različnih poteh. 

Januar Klavdija Strniša Oblike križišč, prometna pravila. 

Februar Klavdija Strniša Prometna pravila, ogled videokasete. 

Marec Klavdija Strniša Prehitevanje, zavijanje prehod ceste čez železniško progo. 

April Klavdija Strniša Ponovitev pravil. 

Maj Klavdija Strniša Reševanje nalog v računalniškem programu. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Z učenci smo poglobili nekatere vsebine primerene za teoretični izpit. 

 

 5.2.2 ID - DRAMSKI KROŽEK 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Klavdija Strniša 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Razred/i: 1. - 5. 

Število vključenih učencev: 8 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

16  16 100 93 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

JVIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 



 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Učence navajamo na javno 

nastopanje. 

                  

Sodelovati na različnih 

prireditvah in proslavah.  

Poškodbe zaradi 

neupoštevanja pravil (tek po 

stopnicah) na kulturnih 

prireditvah. 

Dosledno upoštevanje 

navodil učitelja. 

      

Krepitev samozavesti in 

pozitivne samopodobe.  

                  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

Oktober Klavdija Strniša Priprava in izvedba programa za dan reformacije in dan spomina na mrtve 

(14. 10. 2013, 15. 10. 2013, 21. 10. 2013). 

December Klavdija Strniša Priprava in izvedba programa ob spominski slovesnosti ob dnevu 

samostojnosti (9. 12. 2013, 10. 12. 2013, 16. 12. 2013). 

 

Marec Klavdija Strniša Priprava in izvedba programa na krajevni prireditvi od materinskem 

dnevu (10. 3. 2014,11. 3. 2014,17. 3. 2014, 24. 3. 2014). 

April Klavdija Strniša Priprava in izvedba programa ob dnevu boja proti okupatorju (5. 4. 2013, 

12.4.2013). 

Junij Klavdija Strniša Priprava in izvedba programa ob dnevu državnosti (19. 6. 2014, 20. 6. 

2014, 23. 6. 2014, 24. 6. 2014).  

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Delo je potekalo po planu, učenci so redno prihajali k dramskemu krožku. Na nastopih in prireditvah so upoštevali pravila javnega 

nastopanja.  

 

 5.2.3 Eko šola na POŠ SF 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Melita Plemenitaš Tkalec, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 4 (Alenka Klemenčič, Natalija Horvat, Klavdija Strniša, Bojan Šafranko) 

Razred/i: 1. do 5. razred 

Število vključenih učencev: 23 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

eko šola, Evropska fundacija za okoljsko izobraževanje in ozaveščanje DOVES, Pomurski ekološki center, Bitea, Dinos, OKP 

Rogaška Slatina, Info media, Holding Slovenske elektrarne d. o. o., družbi Zeos in  Tetra Pak, VIZ II. OŠ Rog. Slatina.      

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

-ozaveščati učence in odrasle 

glede skrbi za okolje ter 

prihodnosti nas vseh in 

bodočih rodov; potrditi eko 

zastavo; 

(ne)zainteresiranost, 

(ne)občutljivost 

zgled, spodbuda, pogovor, 

različno gradivo, izkušnje 

učenci so bili motivirani, 

učiteljice - mentorice 

posameznih projektov smo jih 

osveščale na nevsiljiv način, 

da z majhnimi koraki, sprotno, 

do avtomatizma npr. ločujejo 

odpadke  

-razvijati pozitivno 

naravnanost do okolja, v 

katerem živimo; 

(ne)zainteresiranost, 

(ne)občutljivost 

zgled, spodbuda, pogovor, 

različno gradivo, izkušnje 

učenci so bili motivirani, 

učiteljice - mentorice 

posameznih projektov smo jih 

osveščale na nevsiljiv način, 

da z majhnimi koraki, sprotno, 

do avtomatizma npr. ločujejo 

odpadke  

-pridobiti izkušnje, kako 

lahko prispevamo k varovanju 

in ohranjanju naravnega 

okolja. 

(ne)zainteresiranost, 

(ne)občutljivost 

zgled, spodbuda, pogovor, 

različno gradivo, izkušnje 

učenci so bili motivirani, 

učiteljice - mentorice 

posameznih projektov smo jih 

osveščale na nevsiljiv način, 

da z majhnimi koraki, sprotno, 



 

 

do avtomatizma npr. ločujejo 

odpadke  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September mentorice, učenci -Predstavitev projekta učencem in staršem.  

-Vzpostavitev zelene straže. 

-Ureditev eko kotička in oglasne deske ter mesta zbiranja zamaškov, 

baterij, tonerjev. 

-Ločevanje odpadkov ter varčevanje z vodo in energijo. 

-Prijava projektov in začetek izvajanja.  

-Brdo pri Kranju - udeležba ekokoordinatorke na eko konferenci 

Oktober mentorice, učenci -Eko aktiv. 

-1. zbiralna akcija starega papirja (zbranih je bilo 1864 kg).  

November mentorice, učenci  -Zbiranje zamaškov, kartuš… 

-Pričetek eko bralne značke za I.  in II. VIO.  

-Ločevanje odpadkov ter varčevanje z vodo in energijo. 

-Pričetek projekta Modri Jan v okviru OPB (kviz o soncu).  

December mentorice, učenci       

Januar mentorice, učenci -Zbiranje papirja, kartuš…  

-Ustvarjanje likovnih izdelkov za natečaj eko voščilnic. 

Februar mentorice, učenci -KEMS projekt v JUV: gozdne živali in rastline iz odpadne tetrapak 

embalaže. 

Marec mentorice, učenci -Ločevanje odpadkov ter varčevanje z vodo in energijo.  

-Zaključek projekta Modri Jan v OPB (kviz o soncu). 

-Eko dnevi: zeliščni vrt in uporaba zelišč. 

-Zaključek likovnega natečaja Prednovoletni čas. 

-Čistilna akcija v širši okolici šole (šolarji v petek) in Očistimo Slovenijo 

(krajani, družine šolarjev v soboto). 

April mentorice, učenci -Eko razstava hranilnikov v Tušu ob svetovnem dnevu Zemlje. 

-2. akcija zbiranja papirja (zbranih je bilo 1252 kg).   

-Zaključek eko bralne značke.     

Maj mentorice, učenci -Zbiranje zamaškov, kartuš…  

-Ločevanje odpadkov ter varčevanje z vodo in energijo.  

-Odvoz kartuš, tonerjev.   

-Prireditev Šport špas - športni dan treh generacij (razglasitev eko oddelčne 

skupnosti; najštevilčnejša družina, najmlajši in najstarejši udeleženec; 

oddelčna skupnost, ki je zbrala največ papirja).     Prireditev je letos zaradi 

slabega vremena odpadla, športni dan smo izvedli z učenci naknadno v 

dopoldanskem času. 

Junij mentorice, učenci -Zaključek zbiranja zamaškov in nevarnih odpadkov. 

-Evalvacija dela, smernice za nadaljnje delo. 

-Uspešno oddana poročila o eko dejavnostih in  

potrditev eko zastave.      

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Pri izvedbi oz. realizaciji vseh omenjenih načrtovanih aktivnostih (eko projektov, ozaveščevalnih in zbiralnih akcij ter izbirnih 

aktivnosti iz ekoakcijskega načrta za tekoče šolsko leto) smo bili tudi letos uspešni, zato smo znova pridobili oz. potrdili zeleno 

ekozastavo, ki bo še naprej plapolala pred šolo. Utrdili smo zavedanje, da moramo poleg skrbi za zdravje začeti skrbeti tudi za 

čistejše okolje in odgovorneje ravnati z odpadki, posebej tistimi, ki se jih da reciklirati.      

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

- Potrditev zelene ekozastave za šolsko leto 2013/14 (za opravljene vse naloge). 

- Na POŠ Sv. Florijan smo v dveh akcijah zbrali skupaj 3116 kg starega papirja.  

- Vseh 23 učencev je prejelo pohvalo/diplomo Modri Jan za kviz o soncu, nekateri so bili še posebej pohvaljeni za sodelovanje pri 

različnih eko dejavnostih. 

        

 5.2.4 ŠOLSKA HRANILNICA NA POŠ SF 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Melita Plemenitaš Tkalec, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Razred/i: 1. do 5. razred 

Število vključenih učencev: 11 

 



 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

15 15 100       

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rog. Slatina, Banka Celje, enota Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

učenci si privzgajajo spoštljiv 

odnos do denarja, posebej do 

kovancev, kar je zelo 

pomembno pri evrih 

odvisno od družine, 

zmožnosti 

pogovor za več sodelovanja in 

varčevanja je nujna 

predstavitev dejavnosti na 

prvem roditeljskem sestanku 

v septembru 2014 

poznajo pomen denarja, 

navajajo se na varčevanje 

odvisno od družine, 

zmožnosti 

pogovor, zgled pogovor o pomenu varčevanja 

uvajajo se v odgovorno delo v 

ŠH 

prehitro štetje denarja, napake 

pri računanju 

večkratno štetje npr. kovancev natančnost 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September mentorica, učenci urejanje administrativnih del, odpiranje računov oz. hranilnih knjižic novim 

varčevalcem, svetovanje učencem pri delu v ŠH, varčevanje, sodelovanje z 

Banko Celje, enoto v Rog. Slatini… 

Oktober mentorica, učenci varčevanje v ŠH (pologi, dvigi) 

November mentorica, učenci  varčevanje v ŠH (pologi, dvigi) 

December mentorica, učenci varčevanje v ŠH (pologi, dvigi) 

Januar mentorica, učenci varčevanje v ŠH (pologi, dvigi) 

Februar mentorica, učenci varčevanje v ŠH (pologi, dvigi) 

Marec mentorica, učenci varčevanje v ŠH (pologi, dvigi) 

April mentorica, učenci varčevanje v ŠH (pologi, dvigi) 

Maj mentorica, učenci varčevanje v ŠH (pologi, dvigi) 

Junij mentorica, učenci razdelitev simboličnih darilc varčevalcem, dvig denarja, zapiranje računov 

v 5. razredu;  

urejanje administracije in končno štetje denarja, ki so ga učenci še pustili 

na računih; prenos zbranega denarja na enoto banke v Rog. Slatino, 

sodelovanje z Banko Celje… 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so vse leto varčevali po svojih zmožnostih oz. zmožnostih in interesih družine; nekateri so ob koncu šolskega leta dvignili 

del ali ves privarčevani denar, nekateri so vse pustili na računu in bodo jeseni varčevali naprej. 

 

 5.2.5 CICI VESELA ŠOLA NA POŠ SF 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Melita Plemenitaš Tkalec, prof. 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 

Razred/i: 1. do 3. razred 

Število vključenih učencev: 16 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

11 11 100       

 

Udeležba na tekmovanju: šolsko   

Organizacija tekmovanja: šolsko   

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

Mladinska knjiga Založba 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

se seznanjajo z revijo Ciciban 

in z različnimi vsebinami iz 

mesečnih prilog revije  

učenci nimajo svojega izvoda učiteljičin izvod in izvod, ki 

prihaja na šolo 

dva izvoda sta večinoma 

dovolj 



 

 

razširjajo in poglabljajo svoje 

znanje o kulturi, bontonu, 

naravoslovju, družboslovju, 

športu…; uporabijo ga pri 

pouku in v vsakdanjih 

situacijah 

ni tveganj, če so prisotni skupno delo zanimive vsebine, ki so blizu 

učencem 

na ciciveselošolskem dnevu v 

mesecu aprilu preverijo svoje 

znanje ob reševanju nalog 

ni tveganj, ker so vprašalniki z 

nalogami dokaj lahko rešljivi, 

če so učenci sodelovali pri 

dosedanjih mesečnih 

dejavnostih 

dobra pripravljenost, pomoč 

po potrebi 

naloge niso prezahtevne, vsi 

dosežejo uspeh 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September mentorica, učenci tema meseca septembra: Čebele in čebelice 

Oktober mentorica, učenci tema meseca oktobra: Varna pot v šolo 

November mentorica, učenci  tema meseca novembra: Krompir 

December mentorica, učenci tema meseca decembra: Ples snežink 

Januar mentorica, učenci tema meseca januarja: Čevlji in njihovi sorodniki do prvega kolena 

Februar mentorica, učenci tema meseca februarja: Nekoč je bila Emona 

Marec mentorica, učenci tema meseca marca: Kolo in kolesarjenje 

April mentorica, učenci tema meseca aprila: Kaj znamo (uganke) 

Maj mentorica, učenci tema meseca maja: Od jokavčka do klepetavčka 

Junij mentorica, učenci tema meseca junija: Pisani svet;  

tema meseca julija: Voda (predpočitniška) 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so se seznanjali z različnimi vsebinami iz mesečnih ciciveselošolskih prilog revije Ciciban; vsak mesec smo obravnavali 

določeno temo, se o njej pogovarjali, raziskovali; ob skrbno premišljenih in izbranih didaktičnih nalogah so učenci tudi razvijali 

številske in prostorske predstave, razvrščali, logično razmišljali… Na ciciveselošolskem dnevu v aprilu so ob reševanju zanimivih 

nalog preverili pridobljeno znanje.      

 

DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 

18. aprila je potekal ciciveselošolski dan; učenci so ob reševanju nalog pokazali usvojeno znanje; vsi so prejeli pohvalo. 

 

 5.2.6 ID - PLANINSKI KROŽEK 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Klavdija Strniša 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: / 

Razred/i: 1. - 9. 

Število vključenih učencev: 20 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

20 30 150 91 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

JVIZ II. OŠ Rogaška Slatina, MO "Boč" Kostrivnica 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Navajati učence na hojo po 

poteh, ki so označene s 

Knafelčevimi markacijami.  

Poškodbe: zvin, izpah Dosledno upoštevanje 

navodil učitelja. Primerna 

planinska oprema. 

      

Sodelovati na regijskih 

orientacijskih tekmovanjih.  

                  

Izlete povezati z učno snovjo, 

ki jo učenci spoznavajo pri 

šolskih predmetih; še 

posebno pozornost nameniti  

naravovarstvenim temam. 

                  

 

 



 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September PD "Boč" Kostrivnica Pohod na Boč (22. 9. 2013) 

December MO "Boč" Kostrivnica Zimovanje (7. 12. 2013, 8. 12. 2013) 

Januar PD Atomske toplice Podčetrtek, 

MO "Boč" Kostrivnica 

Plezalni vrtec (28.1.2014) 

Februar PD Atomske toplice Podčetrtek, 

MO "Boč" Kostrivnica 

Plezalni vrtec (4. 2. 2014, 11. 2. 2014) 

Marec MO "Sloga" Rogatec, MO "Boč" 

Kostrivnica 

PD Atomske toplice Podčetrtek, 

MO "Boč" Kostrivnica 

POT Rogatec (29. 3. 2014) 

Plezalni vrtec (4. 3. 2014, 11. 3. 2014, 25. 3. 2014) 

 

April PD Slivnica pri Celju, MO "Boč" 

Kostrivnica  

POT Slivnica (12. 4. 2014) 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Učenci so spoznavali raznolikost Slovenije, se gibali po njenih znanih in manj znanih poteh, premagovali napore ter se družili s 

prijatelji.  

 

 5.2.7 ID - RITMIKA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Alenka Klemenčič 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 3;  Melita Plemenitaš Tkalec, Klavdija Strniša, Natalija Horvat 

Razred/i: 1. - 5. 

Število vključenih učencev: 23 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

17 (v sklopu JV) 26 (v sklopu JV) 153% 94,5% 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, KS Sveti Florijan 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Sprostitev in dobro počutje 

otrok 

Poškodbe: zvin, izpah Dosledno upoštevanje 

navodil učitelja. 

 

Predvidi in ukrepi za 

preprečitev tveganja so bili 

pravilno zastavljeni. 

Razvijanje pozitivnih 

odnosov med soplesalci 

      Primerna obutev.       

Naučijo se ples ter razvijejo 

skladnost gibanja v ritmu 

glasbe in premagujejo strah 

pred nastopi. 

                  

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

Oktober POŠ Sveti Florijan, vrtec enota 

Kapljica- skupno rajanje ob tednu 

otroka 

- ob skupnem rajanju je bilo izraženo obojestransko zadovoljstvo, zato 

bomo podobno druženje pogosteje načrtovali 

December POŠ Sveti Florijan - božično 

novoletno praznovanje 

20. 12. - nastop v telovadnici šole v sodelovanju vrtec-šola, plesna točka: 

Smrečica  

Marec KS Sveti Florijan - materinski 

dan 

30. 3. - nastop v Kulturno-gasilskem domu, plesna točka: Ples s trakovi, v 

skupnem pogovoru smo se odločili, da prireditev prestavimo iz nedelje na 

petek popoldan 

Junij POŠ Sveti Florijan - zaključna 

prireditev 

3. 6. - nastop za ostarele v Pegazovem domu, izredno zadovoljstvo 

stanovalcev, povabilo za prihodnje leto 

24. 6. - prireditev  skupaj z vrtcem ob Dnevu državnosti in zaključku  

šolskega leta, dve točki: Ples s trakovi in sreča na vrvici 

 

 

 



 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Planirane dejavnosti smo izvedli po načrtu. Nastop v Pegazovem domu  nismo načrtovali, ker smo prejeli povabilo kasneje. Za 

odlično odplesane vse točke so bili učenci vsakič znova pohvaljeni.  

 

 5.2.8 OPZ POŠ SV. FLORIJAN 

 

OSNOVNI PODATKI 

Vodja oz. mentorica/mentor: Nataša Trobentar-Majcen 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Poimenski seznam sodelujočih v timu: Nataša Trobentar-Majcen  

Razred/i: 1. sf - 5. sf 

Število vključenih učencev: 23 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

70 76 109%       
 

NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po mesecih Cilji Predvid tveganj 
Ukrepi za preprečitev 

tveganj 

Učinek s predlogi 

izboljšav 

September - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Delno napredovanje; 

boljša motivacija 

učencev   

 

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj 

 

- Raznolik repertoar je 

zelo motiviral pevce 

Oktober - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Delno napredovanje; 

boljša motivacija 

učencev   

 

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj 

 

- Raznolik repertoar je 

zelo motiviral pevce 

November - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Delno napredovanje; 

boljša motivacija 

učencev   

 

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj 

 

- Raznolik repertoar je 

zelo motiviral pevce 

December - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

- Nastop na božično-novoletnem 

koncertu 

- Zamujanje 

avtobusa - 

zamujanje otrok 

na vajo 

- Pevci se 

poškodujejo ob 

padcu s 

praktikablov 

- Navedena ura 

generalne vaje je bila 

določena 15min prej 

 

- Večkratna vaja prihoda 

in odhoda z odra, stalno 

opozarjanje in 

usmerjanje pevcev 

- Delno napredovanje; 

boljša motivacija 

učencev   

 

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj 

 

- Dober nastop; 

selekcija nastopajočih. 



 

 

Januar  - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Delno napredovanje; 

boljša motivacija 

učencev   

 

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj 

 

- Raznolik repertoar je 

zelo motiviral pevce 

Februar - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Delno napredovanje; 

boljša motivacija 

učencev   

 

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj 

 

- Raznolik repertoar je 

zelo motiviral pevce 

Marec - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

- Nastop na proslavi ob materinskem 

dnevu  

- Zamujanje 

otrok na vajo in 

nastop 

- Pevci se 

poškodujejo ob 

padcu po 

stopnicah, ki 

vodijo na oder 

oz. padejo z odra. 

- Pevci so prišli v 

gasilski dom 15min pred 

začetkom vaje  

- Večkratna vaja prihoda 

in odhoda z odra, stalno 

opozarjanje in 

usmerjanje pevcev 

- Delno napredovanje; 

boljša motivacija 

učencev   

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj 

 

- Delno zadovoljiv 

nastop; selekcija 

nastopajočih 

April - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

- Nastop na območni reviji PZ 

- Možnost 

poškodb med 

hojo do 

Kulturnega 

centra. 

- Možnost padca 

po stopnicah med 

hojo na oder. 

- Možnost padca 

s praktikablov.  

- Zadostno število 

spremljevalcev in 

disciplina učencev 

 

 

- Odhod na oder dovolj 

zgodaj. 

 

 

- Večkratna vaja prihoda 

in odhoda z odra, stalno 

usmerjanje učencev.  

- Delno napredovanje, 

boljša motivacija 

učencev.   

 

- Veliko jih ne želi 

sodelovati; 

poenostavitev vaj. 

 

 

- Dober nastop; 

selekcija nastopajočih. 

Maj - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

- Spoznavanje pesmi različnih 

avtorjev in žanrov. 

/ / - Delno napredovanje; 

delitev pevskega zbora 

v dve skupini.   

 

- Usvojeni začetki 

ubranega petja; 

vztrajanje in 

prekinjanje ob vsaki 

najmanjši napaki. 

- Raznolik repertoar je 

zelo motiviral pevce 

 

Junij - Estetsko pevsko poustvarjanje. 

 

 

 

- Vključevanje dihalne in pevske 

tehnike. 

 

 

 

 

- Možnost padca 

s praktikablov.  

- Večkratna vaja prihoda 

in odhoda z odra, stalno 

usmerjanje učencev.  

- Delno napredovanje; 

delitev pevskega zbora 

v dve skupini.   

 

- Usvojeni začetki 

ubranega petja; 

vztrajanje in 

prekinjanje ob vsaki 

najmanjši napaki. 

 



 

 

- Nastop na letnem koncertu pevskih 

zborov. 

- Letni koncert pevskih 

zborov ni bil realiziran. 

Julij - Evalvacija letnega dela. / / - V teku. 

Avgust - Priprava letnega načrta in repertoarja 

za naslednje šolsko leto 

/ / - Sledi 

 

IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 

 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh zavedenih 

ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Nataša Trobentar-Majcen 

Igraj v kolo jabolko 

(slovenska ljudska) 

Geslo (Radovan Gobec) 

Gremo v kino (Kekčeva 

pesem, Bratovščina 

Sinjega galeba, Sreča na 

vrvici) 

Pobelelo polje (ljudska) 

Delno zadovoljna z realizacijo. Boljša motivacija učencev. 

Oktober Nataša Trobentar-Majcen 

ponovitev pesmi 

preteklega meseca 

Naokrog (Mitja 

Reichenberg) 

Delno zadovoljna z realizacijo. Boljša motivacija pevcev, 

poenostavitev upevalnih vaj. 

November Nataša Trobentar-Majcen 

Mehek sneg prši (J. 

Pierpont) 

Novoletna (Radovan 

Gobec) 

Palčki pozimi (Tomaž 

Habe) 

Delno zadovoljna z realizacijo. Boljša motivacija pevcev, 

poenostavitev upevalnih vaj, več 

krajših premorov med vajami 

pevskega zbora. 

December Nataša Trobentar-Majcen 

Ali veš koliko zvezdic? 

(August H. Hoffman von 

Fallersleben) 

priprava na božično-

novoletni koncert 

Zadovoljna z realizacijo. Zaradi prihajajočega nastopa so 

pevci bolj motivirani, resneje 

delajo; selekcija nastopajočih. 

Januar Nataša Trobentar-Majcen 

Moji mami (Neža 

Maurer) 

Veseli vrtiljak (Tadeja 

Vulc) 

Delno zadovoljna z realizacijo. Dihalno in vokalno tehniko 

skoraj nemogoče izvajati; otroške 

ljudske igre. 

Februar Nataša Trobentar-Majcen 

ponovitev pesmi 

preteklega meseca 

Malim so všeč (Tomaž 

Habe) 

Jaz bi rad cigajnar bil 

(slovenska ljudska) 

Delno zadovoljna z realizacijo. Nemir, nezainteresiranost 

nekaterih učencev; vključevanje 

gibov v petje. 

Marec Nataša Trobentar-Majcen 

ponovitev pesmi 

preteklega meseca 

Kje živi pravljica? 

(Tomaž Habe) 

nastop na proslavi ob 

materinskem dnevu, 

priprava na revijo PZ 

Zadovoljna z realizacijo. Učenci so zelo zainteresirani 

zaradi prihajajočih nastopov - na 

proslavi za materinski dan pojejo 

vsi. Na proslavi odpeto brezhibno 

- v skaldu z njihovimi 

zmožnostmi. 

April Nataša Trobentar-Majcen 

Veter pomladni (Mitja 

Reichenberg) 

revija PZ 

Zadovoljna z realizacijo. Selekcija nastopajočih. 

Maj Nataša Trobentar-Majcen 

priprava na letni koncert 

Delno zadovoljna z realizacijo. Nemir, nezainteresiranost za 

pevski zbor; ljudske igre in 

pesmi, pevske pobarvanke, 

glasbene zgodbe. 

Junij Nataša Trobentar-Majcen Nezadovoljna z realizacijo. Koncert realiziran ob koncu 

naslednjega šolskega leta. 



 

 

letni koncert pevskih 

zborov 

Julij V teku. / / 

 

ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

Interesna dejavnost OPZ POŠ Sv. Florijan se je pričela septembra 2013 in zaključila junija 2014. 

Potekala je dve strnjeni uri tedensko, ob sredah  5. in 6. šolsko uro. 

Načrtovanih je bilo 70 ur letno, realiziranih je bilo 76 ur, realizacija je tako 109%. 

Na začetku šolskega leta je bilo vpisanih 20 učencev, med šolskim letom so se vpisali še 3 učenci, nihče se ni izpisal.  Ob koncu 

šolskega leta je bilo vpisanih 23 učencev. 

Samo 4 pevci so imeli dober posluh in 3 od teh so radi delali, ostali učenci so bili nezainteresirani, ustvarjali so nemir in ure 

pevskega zbora so bile sestavljene iz večnega "boja" ustvariti pogoje za normalno delo. Zato sem ure pevskega zbora poenostavila 

in vnesla različne glasbene igre, ljudske plese in pesmi. 

Pevci so napredovali v dikciji, petjem ob posneti spremljavi, petjem "po roki". 

Ker sem pred vsakim nastopom na nastop vzela samo učence, ki so se zares pripravili, je OPZ Sv. Florijan zelo uspešno nastopil 

na božično-novoletnem koncertu v Kristalni dvorani, na proslavi ob materinskem dnevu v gasilskem domu Sv. Florijan,  na 

proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Kulturnem centru, na reviji OPZ. Načrtovan je bil tudi letni koncert, ki pa ni bil 

realiziran.  

 

DOSEŽKI  

 

drugi, ne - tekmovalni dosežki 

Uspešen nastop na božično-novoletnem koncertu, uspešen nastop na proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti, uspešen  nastop 

na proslavi ob materinskem dnevu, uspešen nastop na območni reviji PZ. 

 

RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 

Dve strnjeni šolski uri pevskega zbora so za učence, ki v večini niso pevci in jih pevski zbor ne interesira, preveč. V naslednjem 

šolskem letu predlagam dve ločeni šolski uri pevskega zbora tedensko. 

  

 5.2.9 MESTO LJUBLJANA 

 

OSNOVNI PODATKI 

Mentorica/mentor: Klavdija Strniša 

Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 2; Melita Plemenitaš Tkalec, Martin Druškovič 

Razred/i: 1.f, 2.f, 3.f, 4.f, 5.f, 5.k 

Število vključenih učencev: 34 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

8 8 100% 100% 

 

NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 

 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Ogled mesta Ljubljana in 

njenih značilnosti. 

Oddaljitev od skupine zaradi 

gneče, ki je nekateri otroci 

niso navajeni. 

Otrokom naročiti naj bodo 

bolj pozorni kot sicer, kje so 

njihovi sošolci in učitelji. 

      

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September CŠOD, Klavdija Strniša Uspešno izveden kulturni dan 5. 11. 2013. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 

Z izvedbo kulturnega dneva smo bili vsi zadovoljni, saj smo se ogromno naučili o glavnem mestu Slovenije. 

 

 

 5.3 PRIZNANJA IN POHVALE NA POŠ SV. FLORIJAN 

 

1. f 

- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Petja Kapele, Mitja Kuraj, Maks Polajžer, Rok Pušaver, 

Karalina Žerak 

- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Mitja Kuraj 



 

 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Špela Cajzek 

- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Petja Kapele, Mitja Kuraj, Maks Polajžer, Rok Pušaver, Karalina 

Žerak 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Špela 

Cajzek, Petja Kapele, Mitja Kuraj, Rok Pušaver 

- CICI VESELA ŠOLA: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Petja Kapele, Mitja Kuraj, Maks Polajžer, Rok Pušaver, Karalina Žerak 

- MALČEK BRALČEK: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Petja Kapele, Mitja Kuraj, Maks Polajžer, Rok Pušaver, Karalina Žerak 

- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Rok Pušaver 

- MODRA DIPLOMA - MODRI JAN: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Petja Kapele, Mitja Kuraj, Maks Polajžer, Rok Pušaver, 

Karalina Žerak 

 

2. f 

-  

- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Blaž Belič, Nik Dolšak, Avguština Ducman, Leon Pušaver 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Blaž Belič 

- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Blaž Belič, Nik Dolšak, Avguština Ducman, Leon Pušaver, Xhevahir Saramati 

- CICI VESELA ŠOLA: Blaž Belič, Nik Dolšak, Avguština Ducman, Leon Pušaver, Xhevahir Saramati 

- MALČEK BRALČEK: Blaž Belič, Nik Dolšak, Avguština Ducman, Leon Pušaver, Xhevahir Saramati 

- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Leon Pušaver 

- MODRA DIPLOMA - MODRI JAN: Blaž Belič, Nik Dolšak, Avguština Ducman, Leon Pušaver, Xhevahir Saramati 

 

3. f 

- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Denis Kolar, Špela Kropec, Tadej Sovič, Žan Šolman 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Žan Šolman 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Špela Kropec 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Špela Kropec 

- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Denis Kolar, Špela Kropec, Tadej Sovič, Žan Šolman 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Špela 

Kropec 

- CICI VESELA ŠOLA: Denis Kolar, Špela Kropec, Tadej Sovič, Žan Šolman 

- MALČEK BRALČEK: Denis Kolar, Špela Kropec, Tadej Sovič, Žan Šolman 

- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Tadej Sovič, Žan Šolman 

- POHVALA ZA REDNO OBISKOVANJE KNJIŽNICE: Špela Kropec 

- MODRA DIPLOMA - MODRI JAN: Denis Kolar, Špela Kropec, Tadej Sovič, Žan Šolman 

 

4. f 

- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Žiga Cvetko, Kaja Mikša, Nejc Završki, Luka Žekar 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Žiga Cvetko, Kaja Mikša, Ilire Saramati, Amet 

Xhaferi, Nejc Završki, Luka Žekar  

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Luka Žekar 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Nejc Završki 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Kaja Mikša, Nejc Završki 

- DIPLOMA KRPAN: Žiga Cvetko, Nejc Završki, Luka Žekar 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Kaja Mikša, Nejc Završki 

- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Žiga Cvetko, Kaja Mikša, Ilire Saramati, Amet Xhaferi, Nejc Završki 

(ZLATO), Luka Žekar  

- SREBRNO PRIZNANJE ZA ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO: Žiga Cvetko, Kaja Mikša, Nejc Završki 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Žiga Cvetko, Kaja Mikša, Nejc Završki 

- MODRA DIPLOMA - MODRI JAN: Žiga Cvetko, Kaja Mikša, Amet Xhafer, Ilire Saramati, Nejc Završki, Luka Žekar 

 

5. f 

- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Miha Krivec 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Miha Krivec 

- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Miha Krivec (ZLATO) 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Miha Krivec 

- MODRA DIPLOMA - MODRI JAN: Miha Krivec 
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6. UČENCI, KI SO V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 ZAKLJUČILI OSNOVNOŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

6.1 9. A RAZRED

1. vrsta (z leve na desno): Alen Ogrizek, Klemen Mlakar, Dominik Križan, Lovro Anderlič, Jernej Koritnik, Miha Artič
2. vrsta (z leve na desno): Nika Vodušek, Monika Pinjušić, Maja Plavčak, Lana Dragovan, Albina Alušeska, Mojca

Jerič, Tamara Halužan, Jaka Plevnik
3. vrsta (z leve na desno): razredničarka Zinka Gjuras, Nikolaj Beg, Žan Valner, Jan Kopinič, Dejan Geček, Jan Čugalj,

Maj Virant, Friderik Gobec, Tilen Medved, sorazredničarka Zdenka Ižanc

6.2 9. B RAZRED

6.3 9. C RAZRED

1. vrsta (z leve na desno): Dejan Todorović, Dejan Pirš, Tilen Kampuš, Matej Medved, Marko Korez, Aljaž Kolar,
Zhurjan Kurtaj

2. vrsta (z leve na desno):  Tamara Vozlič, Laura Plevnik, Mojca Plevčak, Nastja Horak, Barbara Plavčak, Tjaša
Plevčak, Patricija Čebular, Ines Nežmah, Fatlinda Kurtaj

3. vrsta (z leve na desno): razredničarka Matejka Tirgušek, Anže Krklec, Tit Gobec, Tim Škrabl, Vid But, Primož But,
Jure Čuvalo, Gašper Pišek, sorazrednik Marko Čonžek

1. vrsta (z leve na desno): Mihaela Šket, Katja Jus, Iris Jazbinšek, Gal Bjelovučić, Mitja Kokot, Uroš Lipavec
2. vrsta (z leve na desno): Eva Šumak, Nika Zobec, Nuša Šoštar Pirš, Edita Asllanaj, Sandra Vidič, Hana Frišek,

Sebastjan Osrečki, Matic Žurej
3. vrsta (z leve na desno): razredničarka Andreja Mašera, Klavdij Kores, Matej Strmečki, Nejc Fajs, Alen Dolšak, Andrej

Napotnik, Niko Zorin, Gašper Lončar, Tomaž Zorin, sorazrednik Janko Bastašič.
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7. NAJBOLJŠI UČENCI PRI ŽUPANU

7.1 VSA LETA ODLIČNI UČENCI

9. a razred

JAN KOPINIČ
s svojo zavzetostjo, natančnostjo in doslednostjo izkazuje odličnost v vedenju in uspehu. Zadane
naloge vedno opravlja vzorno, vestno in odgovorno. Vsa leta šolanja je svoje znanje dokazoval z
odličnim uspehom.
Udeležil se je različnih tekmovanj na naravoslovnem  in družboslovnem področju. Svoje  znanje
tujih jezikov je dokazal z dvema osvojenima srebrnima priznanjema, in sicer na tekmovanju iz
znanja nemščine in iz znanja angleščine. Da pa ima rad tudi materni jezik in slovenske knjige, je
pokazal z osvojenim nazivom zlati bralec, saj je prebiral knjige vseh devet let šolanja. Za nemško
bralno značko je prejel zlato priznanje.
Sodeloval je pri raziskovalni nalogi iz geografije pod naslovom Raziskujem domačo pokrajino.

Opravljal je tudi mednarodni izpit iz znanja angleščine.
Jan je kot član šolske košarkarske ekipe pripomogel k osvojenemu drugemu mestu na državni ravni.
Zaradi svojega pristopa do vseh obveznosti je prejemnik knjižne nagrade za najboljšega učenca 9. a razreda.

JAN ČUGALJ je vsa leta svoje sposobnosti in znanje dokazal z odličnim učnim uspehom.
Je dobitnik knjižne kulturne nagrade šole za aktivno kulturno udejstvovanje na kulturnem področju
ter sooblikovanje kulturnega utripa šole. Udeleževal se je različnih tekmovanj. Svoje znanje iz
materinščine je dokazal  z doseženim srebrnim Cankarjevim priznanjem na področnem tekmovanju.
Kot ljubitelj slovenske besede in knjig je vestno prebiral knjige za bralno značko vsa leta osnovnošolskega
izobraževanja, zato je osvojil naziv zlati bralec.
Sodeloval je pri raziskovalni nalogi iz geografije pod naslovom Raziskujem domačo pokrajino.
Opravljal je tudi mednarodni izpit iz znanja angleščine.
Jan je izredno nadarjen glasbenik, učenec Univerze za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju.
Njegov prosti čas je zato namenjen igranju na violino.

9. b razred

VID BUT
je vsa leta osnovnošolskega izobraževanja  dosegal odličen učni uspeh.
Med vsemi učenci v oddelku je sodeloval na največ različnih področjih – udeleževal se je tako
naravoslovnih  in družboslovnih kot športnih tekmovanj, na katerih si je priboril številna bronasta
priznanja.  Osvojil je srebrno   Stefanovo priznanje iz znanja fizike. Tekmovanj iz biologije, fizike in
kemije se je udeležil tudi na državni ravni.
Je dobitnik srebrnega regijskega priznanja iz znanja angleščine in udeleženec državnega tekmovanja.
Da ima rad materni jezik in knjige, je dokazal ne samo s sodelovanjem na regijskem tekmovanju iz
znanja materinščine, ampak tudi z osvojenim nazivom zlati bralec. Vid je osvojil angleško bralno
značko in je prejemnik srebrnega priznanja  za nemško bralno značko.

Opravljal je tudi mednarodni izpit iz znanja angleščine.
Kot član šolske košarkarske ekipe nas je z osvojenim drugim mestom na državni ravni navduševal tudi pod košem.
K svojim obveznostim je vedno pristopal odgovorno, vestno in zanesljivo, zato je tudi prejemnik knjižne nagrade za
najboljšega učenca 9. b.

9. c razred

GAL BJELOVUČIĆ
je marljiv, vesten in discipliniran učenec, ki kljub vsakodnevnim napornim treningom plavanja pri
celjskem klubu Neptun  pri vseh predmetih dosega najvišje standarde znanja, obiskuje dodatni pouk
in se udeležuje tekmovanj. Vsa leta šolanja je imel vse predmete ocenjene  z odlično oceno.
Med napornimi plavalnimi tekmovanji se je tudi na tekmovanjih znanja dobro odrezal. Je letošnji
prejemnik bronastega Cankarjevega, Stefanovega in Preglovega priznanja.
Tekmovanja iz kemije se je udeležil tudi na državni ravni. Osvojil je srebrno Vegovo priznanje.
Kljub omejenemu prostemu času Gala vsa leta spremlja knjiga. Postal je zlati bralec za vseh devet let
branja za bralno značko.
Opravljal je tudi mednarodni izpit iz znanja angleščine.
S svojim umirjenim  in spoštljivim vedenjem je zgled celi generaciji. Tudi zato je prejemnik knjižne

nagrade za vzornega učenca 9. c razreda.



stran 146

7.2 UČENCI, KI SO SE ZARADI USPEHOV NA TEKMOVANJIH UDELEŽILI SPREJEMA PRI ŽUPANU

TOMAŽ ZORIN
je prizadeven in odgovoren, vseh devet let  odličen učenec.
Kot predsednik oddelčne skupnosti je pobudnik za številne dejavnosti OS.  Sodeluje pri številnih
interesnih dejavnostih tako na šoli kot zunaj nje. Je spoštljivega in vzornega vedenja.
Na letošnjih tekmovanjih je dosegel bronasta priznanja iz znanja zgodovine, kemije in biologije.
Tekmovanja iz kemije se je udeležil tudi na državni ravni.
Svojo vedoželjnost si teši z branjem, zato je postal zlati bralec.
Opravljal je tudi mednarodni izpit iz znanja angleščine.
Vseh devet let je prepeval v šolskem zboru, prav tako je član kostrivniške vokalne skupine Sled,
Turističnega in Planinskega društva Kostrivnica ter folklorne skupine Minerali.

Zaradi vseh odlik je prejemnik knjižne nagrade kot najboljši učenec 9. c razreda.

8. b razred

GREGOR GROS je vsestransko nadarjen učenec, ki v svoji generaciji izstopa po   odličnem znanju in vedenju. Tudi v
letošnjem šolskem letu je tekmoval na tekmovanjih državnega nivoja in si pridobil ugledne rezultate, s katerimi se je
uvrstil  med najboljše učence v Sloveniji.
Njegova prizadevanja so prežeta s ključnimi vrednotami kot so znanje, delo, sodelovanje, medsebojno spoštovanje,
spoštovanje različnosti. V svojih razmišljanjih je iskren, nadpovprečno delovno in pozitivno naravnan. Skromnost je
njegova največja vrlina,  iz katere sije otroška modrost, ki zaznava svet ne samo v luči sijaja, temveč tudi v luči
največjih tegob sveta.

9. a razred

MONIKA PINJUŠIĆ je zelo prijazna, komunikativna in pozitivno naravnana devetošolka.
Zelo rada ima nemščino. Da ji  komuniciranje v tem jeziku ne dela težav, je dokazala na tekmovanju v znanju
nemškega jezika, kjer je na državnem nivoju  dosegla srebrno priznanje, čeprav ima ta jezik le kot izbirni predmet.
Za nemško bralno značko si je prislužila zlato priznanje.
Prejela je bronasto priznanje za sodelovanje na tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik, kjer je bila soustvarjalka
kratkega filma.
Monika je dokazala, da se da tudi v okviru izbirnega predmeta doseči lep uspeh.

JERNEJ KORITNIK  je učenec, ki je do svojih vrstnikov in odraslih prijazen in spoštljiv. Zna prisluhniti, se
pogovarjati in pomagati sošolcem. Vseh nalog se loti vestno in odgovorno.
Sodeloval je pri raziskovalni nalogi iz geografije pod naslovom Raziskujem domačo pokrajino.
 Svojo široko razgledanost in prizadevnost je dokazoval na  številnih tekmovanjih na šolski,  regijski in državni
ravni.  Uspešen je bil na tekmovanju iz znanja biologije, saj je  dobitnik srebrnega Proteusovega priznanja.
Dejaven je tudi izven šole, kjer  trenira karate.
Za sprostitev po napornih šolskih obveznostih poskrbi z igranjem na harmoniko, saj ima rad glasbo,  zlasti narodno-
zabavno.

9. b razred

Čeprav se GAŠPER PIŠEK nemščino uči le kot izbirni predmet, se je letos udeležil državnega tekmovanja iz znanja
nemščine in osvojil srebrno priznanje. Je prejemnik zlate nemške bralne značke.
Ukvarja se tudi s snemanjem in montažo kratkih filmov in je letos že drugič tekmoval na tekmovanju iz materinščine
Slovenščina ima dolg jezik, na katerem je osvojil bronasto priznanje.
Odlikuje se tudi po športnih dosežkih, še posebej v metu vorteksa; na področnem tekmovanju v Šentjurju je osvojil
zlato priznanje.
Je prav dober učenec z raznolikimi interesi.
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