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1. ZANIMIVOSTI, KI SI JIH KAŽE ZAPOMNITI

1.1 UTRINKI POMEMBNIH DOGODKOV

POSTALI SMO PRVOŠOLCI

Septembra je v šolo prvič vstopilo kar 74 prvošolcev. Dan smo pričeli z ogledom gledališke predstave gledališke skupine
naše šole pod mentorstvom Zdenke Ižanc z naslovom Zmeda pa taka. V kulturnem centru nas je pozdravil tudi župan.
Druženje smo nadaljevali v prijetnem vzdušju v prvih razredih, kjer smo vsakemu učencu čestitali ob vstopu v šolo.
Učence sta s pravljico razveselila tudi Lili in Bine. Dan smo zaključili s fotografiranjem in sladkanjem s torto.

V petek, 17.4.2015, je na naši šoli potakala pomembna košarkarska tekma za urvrstitev ekip med osem najboljših ekip
v Sloveniji.

Rezultati:
II. OŠ ROGAŠKA SLATINA : OŠ PODČETRTEK 43:36 (11:12, 17:8, 15:16)
Strelci: Sivka Staš 10, Čevizović Nick 6 točk, Osek Aljaž 12, Napotnik Jakob 3, Kovačič Dejan 10, Fistrić 2

II. OŠ ROGAŠKA SLATINA : OŠ BRINJE 38:46 (16:20, 19:8, 3:18)
Strelci: Sivka Staš 4, Čevizović Nick 8 točk, Osek Aljaž 3, Napotnik Jakob 2, Kovačič Dejan 11, Fistrić 4, Kutija Lovro
2, Drofenik Alen 2, Kolar Jan 2

OŠ BRINJE : OŠ PODČETRTEK 68:27 (26:6, 22:9, 20:12)

VRSTNI RED: 1. OŠ BRINJE, 2. II. OŠ ROGAŠKA SLATINA, 3. OŠ PODČETRTEK

V nadaljnje tekmovanje se je uvrstila OŠ Brinje.
Kljub izpadu iz tekmovanja iskrene čestitke za borbeno in korektno igro celotni ekipi košarkarjev naše šole kakor tudi
trenerju Marku Čonžeku. Zahvala velja tudi za dobro opravljeno delo za zapisnikarsko mizo učenkama Borna Turner
in Elini Pažon.

MLAJŠIM UČENCEM II. OŠ ROGAŠKA SLATINA, KOŠARKARJEM KK ROGAŠKA, NI USPEL PREBOJ MED OSEM
EKIP V SLOVENIJI
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KD SPOMINČICE je v letošnjem šolskem letu pridobila nekaj sredstev iz razpisa Občine Rogaška Slatina in JSKD. Po
planu smo 8. 3. 2015 na Evropski ploščadi uspešno izvedli odmevno in že tradicionalno prireditev, VII. mednarodno
srečanje otroških folklornih skupin Na gregorjevo (fotografije v arhivu šole).

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 19. državni
reviji Pika Poka v Rogaški Slatini, kjer smo si priplesali zlato priznanje (prilagam fotografije) z odrsko postavitvijo
Lemberški trg (prilagam fotografije).

KD SPOMINČICE

OFS VRELČKI

Ob Evropskem dnevu jezikov 2014 V tednu od 22. 9. do 26. 9. 2014 smo na II.OŠ Rogaška Slatina obeležili Evropski
dan jezikov, ki ga na pobudo Sveta Evrope iz Strasbourga že od leta 2001 vsako leto praznujemo 26. septembra.
Pri urah angleščine so učenci od 6. do 9. razreda tekmovali v znanju črkovanja angleških besed.
V petek, 26. 9. 2014, pa so se finalisti razrednih tekmovanj pomerili med seboj.
Zmagovalci so bili Gaja Goručan (6. razred), Ana Fendre (7. razred), Mateja Štor (8. razred)
in Klara Lešnik (9. razred).
Pri urah nemščine so učenci pripravili nabor slovenskih narečnih besed, ki imajo korenine v nemščini. Pri španščini
in francoščini pa so učenci pripravili izbor svojih najljubših besed v teh dveh tujih jezikih.
V avli šole so učenci s pomočjo svojih mentoric in ge. Branke Unverdorben pripravilii priložnostno razstavo ob
Evropskem dnevu jezikov.
Poleg tega je v avli šole nastal tujezični zid, na katerega so učenci zapisali svojo najljubšo besedo v tujem jeziku, ki se
ga učijo.

EVROPSKI DAN JEZIKOV 2014
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HALLOWEEN ZABAVA

V četrtek, 23. 10. 2014, so od 17. do 19. ure  učenci od 7. do 9. razreda, ki se učijo dva ali tri tuje jezike in so do sedaj
opravljali mednarodne izpite Cambridge in izpite Avstrijskega inštituta, z zabavo obeležili noč čarovnic.
Družili so se ob plesu in zabavnih igrah v tujih jezikih.
Podelili smo tudi priznanja učencem, ki se učijo tri tuje jezike. To so Tjaša Boršič, Aljaž Osek in Melanie Gobec.
Najbolj izvirno masko je predstavljal Leo Rak.

ČUTNA POT

V torek in sredo, 7. in  8. 10. 2014 smo v sklopu prireditev ob tednu otroka  izdelali  ČUTNO POT v sadovnjaku za
šolo. Čutna pot je pot naravnih materialov v različnih letnih časih. Njen namen je, da vsakodnevno omogoča
razvijanje naravnih oblik gibanja, otrokom daje prednost velikega sožitja z naravo, je veliko spodbudno učno okolje,
spodbuja k ustvarjalnosti, raziskovanju, reševanju gibalnih problemov, prispeva h gibalnemu razvoju in zdravju.

Pri nastajanju čutne poti smo uporabili naslednje jesenske materiale: lesene veje, drevesno lubje, ploščato kamenje,
velike kamne, hlode, žagovino, buče, koruznico, koruzne storže, lesena polena in ovire.

Tako smo uporabili več vrst različnega materiala, ki smo ga razvrstili po čutni poti. Vseskozi je bilo v ospredju timsko
delo, dogovarjanje in izmenjevanje izkušenj. Otrokom smo zagotovili razmere, jih motivirali in jim dali možnosti, da so
v celoti spoznali lastnosti ponujenih materialov.

OBISK ZAKLJUČNE PRIREDITVE ČISTI ZOBKI

V sredo, 3.6.2015, se je zaključila letošnja, tokrat že 18. Akcija, »Tekmovanje za čiste zobe«, ki jo prireja Stomatološka
sekcija Slovenskega zdravniškega društva. Zaključne prireditve, ki je potekala v telovadnici Osnovne šole Šmarje pri
Jelšah, so se udeležili zmagovalni razredi vseh šol šmarske regije.
Iz II. OŠ Rogaška Slatina je prireditev obiskal 3. b z učiteljico Ksenijo Šket iz centralne šole, 5. razred z učiteljem
Martinom Druškovičem iz POŠ Kostrivnica in kombinirani oddelek 4. in 5. razreda z učiteljico Stevanko Pušnik iz
POŠ Sveti Florijan. Prav tako so prireditev obiskali učenci, ki so vsa leta ob vsaki kontroli imeli čiste zobe. To so Ana
Junger, Anže Mesarič, Matevž Pobežin in Tjaša Kunstek.
Na prireditvi so zmagovalne razrede in mentorje nagradili s praktičnimi nagradami. Ravno tako so nagrade prejeli
tudi posamezniki, ki so vedno imeli čiste zobe.
Naš uspeh je bil nagrajen z nastopom Glasbene dežele Alenke Kolman in pravljico o zajčku Rudiju, ki se je v šoli na
hudomušen način učil o črkah in številkah, dokler ga ni začel boleti zob in je moral k zobozdravniku, česar se je
strašno bal.  Ob pomoči otrok s tribune je uspešno premagal tudi ta strah.
Zavedamo se, da so čisti zobki in zdrav nasmeh nekaj najlepšega. Prav je, da jih starši in šola k skrbi za ustno higieno
ustrezno spodbujamo in opozarjamo, zato je uspeh prav gotovo tudi rezultat našega skupnega pozitivnega ravnanja.
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OBISK ZAKLJUČNE PRIREDITVE ČISTI ZOBKI

Mladi lutkarji iz II. OŠ Rogaška Slatina smo se 10. 3. 2015 udeležili Območnega srečanja lutkovnih skupin v Dobrni.
Uspešno smo se predstavili z avtorsko lutkovno predstavo: RIBIČ JOŽE IN RIBICA ZMOTA.  Predstave je strokovno
ocenjevala selektorica ga. Jelena Siter. Lutkarji smo v pripravo in izvedbo predstave vložili veliko truda in dobre volje.
Učenci: Miha Hernavs, Glorija Paš, Neža Kvesić Janjić, Lia Potočnik, Andrej Gajšek, Martina Gajšek, Nuša Kovačič,
Matic Murko, Borut Pelko, Tilen Vipotnik.

UČENCI POŠ SVETI FLORIJAN PREJELI DRUGO NAGRADO NA SEJMU ALTERMED V CELJU

Učenci jutranjega varstva na POŠ Sveti Florijan so sodelovali na natečaju Tekstilkovo
domovanje, ki je potekalo v okviru Eko šole kot del projekta Bodi prijatelj okolja.
Med prispelimi izdelki je komisija na podlagi kriterijev:

- sporočilnost motiva
- kreativnost in likovna uspešnost
- izvirnost pri izbiri tehnike prikaza

izbrala POŠ Sveti Florijan kot drugo v Sloveniji z najvišje ocenjenimi izdelki.
Nagrado – beli zabojnik, ki ga bomo lahko poljubno prilagodili za različne akcije,
saj v njem lahko zbiramo tudi druge vrste odpadkov, in priznanje, so prejeli v
petek, 13. 3. 2015, na sejmu Altermed v Celju. Vsi poslani izdelki so bili na sejmu
tudi razstavljeni, kar je bilo učencem še posebej v ponos.
Ustvarjalni so bili Špela Cajzek 2. F, Blaž Belič 3. F, Špela Kropec 4. F in Tadej
Sovič 4. F.
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Tudi na naši šoli smo izkoristili lep sončen dan za opazovanje Sončevega mrka. Že v tednu pred samim dogodkom
smo si nabavili varilska stekla, ki smo jih prilepili v kartonski okvir. Izdelali smo več pripomočkov za opazovanje tako
na centralni kot obeh podružničnih šolah. Učenci so v dneh pred dogodkom lahko spremljali obvestila o poteku
opazovanja ter samem pojavu na šolskih monitorjih. Na dan opazovanja so se razred za razredom vsi učenci zvrstili
pri opazovanju delnega Sončevega mrka, učenci izbirnega predmeta Astronomije pa so pomagali pri samem opazovanju
in posneli tudi nekaj fotografij samega opazovanja. Na vse opazovalce je Sončev mrk zapustil nepozaben vtis, saj so se
lahko na lastne oči prepričali, da je Luna res delno zakrila Sonce.

Na fotografijah učenca 7. a razreda, Lea Raka, se vidi kako so učenci opazovali Sončev mrk.

OPAZOVANJE SONČEVEGA MRKA, 20. 3. 2015 NA NAŠI ŠOLI

POHVALA ZA LEPO IZVEDENO OBČINSKO PROSLAVO OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Iskrene čestitke vsem sodelujočim učencem in učenkam, ki ste s kakovostnim in prepričljivim nastopom ter izjemnim
občutkom za domovinsko pripadnost na občinski proslavi ob dnevu državnosti, ki je bila v torek, 23.6.2015, s
kulturnim programom nastopili v Kulturnem centru.

Iskrena zahvala za uspešno izvedbo velja tudi koordinatorjem in ostalim sodelujočim strokovnim sodelavcem.

Za vaš pomemben prispevek k ugledu šole vse nastopajoče in sodelujoče učence in zaposlene šola nagrajuje s pizzo in
pijačo, zato vabljeni v jedilnico zadnji šolski dan, v sredo, 24.6.2015 ob 11.30.

VAJA EVAKUACIJE IZ PROSTOROV ŠOLE IN ŠPORTNE DVORANE

V tednu prometne in požarne varnosti smo na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina v torek, 21.10.2014, v sodelovanju s
poveljstvom PGD Rogaška Slatina izvedli vajo evakuacije prisotnih oseb iz prostorov šole in Športne dvorane. Cilj
akcije je  bil poskrbeti za hitro, temeljito in varno evakuacijo vseh oseb iz zadimljenega objekta. Letos je bil še posebej
poudarek na organiziranosti in pomoči osebam, ki potrebujejo pri evakuaciji še posebno skrb: gluhim in naglušnim,
slepim in slabovidnim, gluhoslepim in gibalno oviranim osebam. Odzivni čas evakuacije oseb na zbirno mesto je bil tri
minute, čas zbiranja podatkov na zbirnem mestu osem minut. Sodelovalo je 9 članov PGD Rogaška Slatina, med njimi
tudi poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah in poveljnik Celjske regije.
Za sodelovanje pri vaji evakuacije se zahvaljujem vsem, tako  zaposlenim  kot tudi učencem.
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EVAKUACIJSKA VAJA 2014 NA POŠ SVETI FLORIJAN

KDAJ? V torek, 21. oktobra 2014, ob 11h
KDO? Otroci iz vrtca, učenci POŠ SF, zaposleni, gasilci PGD Sv. Florijan in PGD Steklarna
KAKO? Zaznan požar v prostorih šole, evakuacija otrok in zaposlenih, reševanje “ujete” zaposlene iz 1. nadstropja
skozi okno, prva pomoč poškodovanemu gasilcu (zastrupitev in zlom noge), ogled gasilske opreme
ZAKAJ? Preverjanje odzivnosti in ukrepanja otrok, zaposlenih ter morebitnih drugih prisotnih v primeru požara,
naravnih in drugih nesreč (hitro, pravilno in varno priti iz stavbe na zbirno mesto).

Evakuacija otrok in zaposlenih
(preverjanje, če so vsi na zbirnem
mestu). Gasilci rešujejo "ujeto" učiteljico iz 1.

nadstropja skozi okno.
Na nosilih prinesejo poškodovanega
gasilca iz stavbe.

Skupna fotografija (otroci in zaposlene
ter gasilci obeh društev).

Ogled gasilske opreme.Prva pomoč poškodovanemu gasilcu
(zastrupitev in zlom noge).

MEDNARODNI IZPIT CAMBRIDGE KET FOR SCHOOLS

Devet učencev 7.a, 7.b in 7.c razreda se je v šolskem letu 2014/2015 v okviru interesne dejavnosti To sem jaz –
Jezikovno kompetenten pripravljalo na opravljanje mednarodnega izpita Cambridge KET for Schools.
Vsi učenci so uspešno opravili izpit. Kar pet učencev ga je opravilo z odliko. To so Vanesa Plavčak, Ana Fendre, Nick
Čevizović, Tjaša Boršić in Neja Reich.
Vsi učenci so z opravljenim izpitom dokazali, da so sposobni uporabljati angleščino v vseh štirih spretnostih na ravni
A2 na skupni evropski lestvici.

milena.vres@guest.arnes.si

TEHNIČNI DAN – USTVARJALNE PRAZNIČNE DELAVNICE IN SPOZNAVANJE POKLICEV

Na tehničnem dnevu se je učencem predstavilo 5 srednjih šol: Srednja lesarska šola Maribor, Srednja šola za
gostinstvo in turizem Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje, Šolski center Šentjur, Šola za
hortikulturo in vizualne umetnosti  Medlog. Učenci od 6. Do 9. Razreda so se razporedili v 14 različnih delavnic, kjer
je vsak naredil svoj izdelek.
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2. ŠOLSKE AKTIVNOSTI V SLIKI
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OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor:   Andreja Mašera, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 4: Andreja Mašera, prof., Jožica Nuč, prof., Gabi Čakš, prof., Mateja Vidovič, 
prof. 
Razred/i: 9 
Število vključenih učencev: 13 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
10 10 100 100 

 
Udeležba na tekmovanju: mednarodno 
 
Organizacija tekmovanja: mednarodno  
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA, jezikovna šola MINT International house Ljubljana 
 
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 temu znanju 
in ga lahko  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 Seznanitev 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 na celotni 
izpit s simulacijami izpitne 
situacije.. 

      

Junij Evalvacija opravljenega dela, 
razglasitev rezultatov. 

      

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Realizacija obravnavanih vsebin je bila 100%.. V soboto, 23. 5. 2015, so učenci opravljali mednarodni izpit PET for schools, B1 
level po evropskem jezikovnem okvirju,  na II. OŠ Rogaška Slatina v sodelovanju z jezikovno šolo Mint iz Ljubljane. Vsi učenci so 
izpit opravili zelo uspešno. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Nino Kučiš 90%, Žan H. Bojičić 73%, Žiga Škrabl 79%, Žan Ferlež 82%, Gregor Gros 83%, Klavdija Golež 82%, Patrik Černoša 
89%, Matija Plevnik 87%, Lara Drimel 93%, Špela Došler 95%, Elina Pažon 76%, Katja Simović 89%, Sven Hunski 89%. 
  

Č Č

 
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: 6., 7., 8., 9. 
Število vključenih učencev: 10 
 
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. 

      

Razvijati veselje do 
izražanja idej, razmišljanjin 
stališč v tujih jezikih. 

                  

Prebirati članke v tujih 
jezikih ter se uriti v pisanju 
publicističnih besedil. 

                  

 
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. 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Aktiv tujih jezikov 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in 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: 6., 7., 8., 9. 
Število vključenih učencev: 55 
 
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 

Aktualizacija pouka tujih 
jezikov z obeležitvijo 
popularnega festivala 

                  

Spoznavanje tradicionalnih 
običajev, navad in  kulturne 
raznolikosti različnih držav  

                  

Sproščeno druženje in 
zabava učencev in učiteljic 

Ker bo zabava s 
pogostitvijo potekala v avli 
šole v popoldanskem času, 
obstaja tveganje, da se avla 
nasmeti. 
Obstaja tveganje, da se bo 
zabave želelo udeležiti 
preveč učencev. 

Ukrep: učenci in učiteljice 
ob koncu zabave 
pospravimo smeti in 
odnesemo ostanke hrane in 
pijače.  Določimo učence, 
ki bodo še dodatno skrbeli 
za red.  
Ukrep: zabave se bodo 
lahko udeležili učenci in 
učenke od 6. do 9. razreda, 
ki sodelujejo pri dodatnih 
jezikovnih aktivnostih ter 
evidentirani nadarjeni 
učenci.  

      

 



 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Sestanek učiteljic tujih jezikov. 

Priprava aktivnosti. 
 

      

Oktober Učiteljice tujih jezikov  in 
učenci: priložnostna razstava 
izdelkov ob festivalu Noč 
čarovnic v avli šole, obravnava 
besedišča v zvezi s festivalom 
pri rednih urah, raziskovanje in 
spoznavanje navad in običajev 
ob omenjenem festivalu v šoli 
in doma. 
"Halloween party" s 
priložnostno tematsko 
pogostitvijo in tradicioalnimi 
igrami v avli šole. 

      

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Ob raziskovanju in spoznavanju navad in običajev Halloween festivala, ob izdelovanju tematskih izdelkov ter sodelovanju v 
različnih jezikovnih igrah so učenci pridobili različna znanja in izkušnje na sproščen, njim prilagojen način skozi igro in zabavo. 
Kot je bilo dogovorjeno, so vsi učenci na zabavo prišli v kostumih. Kar nekaj kostumov je bilo izredno izvirnih, izdelanih doma, 
zato so bili še posebej nagrajeni. Prav tako so bili s posebnim šolskim priznanjem nagrajeni tisti učenci, ki so se v tem šolskem letu 
učili tri tuje jezike. Vsi sodelujoči učenci in učitelji smo bili s prvo tovrstno tematsko zabavo zelo zadovoljni in bi si želeli, da le-ta 
postane tradicija naše šole. 
 

Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Andreja Mašera, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 3, Andreja Mašera, prof., Jožica Nuč, prof., Gabi Čakš, prof. 
Razred/i: 9.a, 9.b, 9.c 
Število vključenih učencev: 32 
 
Udeležba na tekmovanju:  šolsko   
    regijsko  
    državno  
 
Organizacija tekmovanja:  šolsko   
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
Zavod za šolstvo RS 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Poglabljanje, utrjevanje in 
razširjanje znanja TJA 
pridobljenega pri rednih 
urah. 

Učenci, ki se prijavijo na 
tekmovanje iz angleščine so 
ponavadi precej 
obremenjeni na različnih 
področjih, zato obstaja 
tveganje, da jim bo za 
dodatno delo doma 
primanjkovalo časa in 
energije. 

Omenjeno tveganje bomo 
poskušali preprečiti s tem, 
da bomo večji del pripravna 
tekmovanje izvedli v okviru 
dodatnega pouka. 

      

Razvijanje jezikovne 
kompetence s poudarkom 
na pisnem sporočanju z 
ustrezno rabo jezika. 

                  

Spodbujanje veselja do 
branja v tujem jeziku, 
razvijanje strategij bralnega 

                  



 

 

razumevanja, ustvarjalnosti 
in samostojnega dela. 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
November šolsko tekmovanje       

Januar regijsko tekmovanje       
Marec državno tekmovanje       

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Na šolsko in regijsko tekmovanje so se učenci pripravljali predvsem pri urah dodatnega pouka ter z dodatnim samostojnim delom 
doma. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Šolskega tekmovanja,  ki je potekalo v četrtek, 20. 11. 2014, se je udeležilo 32 učenk in učencev. 14 učenk in učencev je osvojilo 
BRONASTO PRIZNANJE: 
 
Zala Vipotnik 50T   Jaka Zdovc 42T 
Klara Lešnik 46T                 Gregor Gros 42T 
Sven Hunski 46T                 Klavdija Golež 41T 
Špela Došler 45T                 Katja Simović 41T 
Tajana Gobec 45T                Lara Drimel 39T 
Ana Šket 45T                 Patrik Černoša 39T 
Matija Plevnik 44T   Andreja But 39T 
 
Regijskega tekmovanja, ki je bilo v sredo, 28. 1. 2015, se je udeležilo prvih šest učenk in učencev.  
Dve učenki, Tajana Gobec in Špela Došler sta osvojili SREBRNO PRIZNANJE.  
 
UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 
Državnega tekmovanja, ki je bilo v torek, 24. 3. 2015, se je udeležila Tajana Gobec, ki je osvojila SREBRNO PRIZNANJE. 

Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Nina Gašparac, Mitja Štorman 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 
Razred/i: 5. - 9. razred 
Število vključenih učencev: 87 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
8 po skupini 8 100 100 

 
Podatki se izpolnijo le za tekmovanja v znanju, veščinah in spretnostih: 
Udeležba na tekmovanju: državno  
 
Organizacija tekmovanja: šolsko 
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
Mladinska knjiga - center Oxford 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
Januar  Motivirati k branju. 

Omogočiti stik z nemškim 
leposlovjem. 

nemotiviranost 
 
nezadostno število 
knjig 

Učinkoviti zunanji 
motivatorji. 
Sodelovanje s 
knjižničarko. 

      

Februar Razviti tehnike branja. 
Širiti besedišče. 

Učenci se 
branja/razumevanja 
tujejezične 
literature ne lotijo 

Učence vodeno, 
diferencirano in 
evalvacijsko usmerim 

      



 

 

prav. Berejo po 
metodi preleta 
besedila.  

k prebiranju tovrstne 
literature. 

Marec Uspešno izvesti tekmovanje. 
 
 
 
uspeh na tekmovanju 

nepristop k 
tekmovanju, 
neustrezna 
tehnična podpora 

pravočasno 
obveščanje, 
organizacija 
skupinskega 
tekmovanja 

      

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

Januar Nina Gašparac, Mitja 
Štorman v sodelovanju 
z Oxford centrom 

DA / 

Februar Nina Gašparac, Mitja 
Štorman v sodelovanju 
z Oxford centrom  

DA / 

Marec Nina Gašparac, Mitja 
Štorman v sodelovanju 
z Oxford centrom  

DA / 

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
V tednu od 16. - 20. 03. 2015 je potekalo tekmovanje nemške bralne značke - Bücherwurm, ki je ki je letos potekalo izključno v 
elektronski obliki na spletni strani: www.centeroxford.com. 
Med 87 tekmovalci je kar 65 prejemnikov priznanj. Tekmovalci, ki so tekmovalno nalogo rešili brez napak, so sodelovali  v žrebu 
za knjižno nagrado. Izžrebani so bili tudi trije naši učenci: Gregor Šket (6. razred),  Aljaž Osek (7. razred) in Andreja But (9. 
razred).  
 
DOSEŽKI  
 
število drugih priznanj 
POTDILA O SODELOVANJU (10-16 točk): 22 učencev  
PRIZNANJA O SODELOVANJU (17-20 točk): 65 učencev  
 
drugi, ne - tekmovalni dosežki 
KNJIŽNA ŽREB NAGRADA: 3 učenci 
 
RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 
Nov tekmovalni način je vsekakor ustreznejši in novodobni, kar tudi vpliva na večjo motivacijo učencev k sodelovanju. 

Č

OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Nina Gašparac, Tina Dimec Ivanjko 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Gabi Čakš, Jožica Nuč 
Razred/i: 7., 8., 9. razred 
Število vključenih učencev: 50 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
do 15 nad delovnikom 8 ur nad delovnikom / / 

 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA, v sodelovanju s turistično agencijo FLUCHER 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September Odobritev izvedbe s strani vodstva 

šole. 
Sestanek koordinatoric. 
 

neodobritev 
 
odsotnost 
koordinatoric 

pozitivne pretekle 
izkušnje 

/ 



 

 

Oktober Nabor destinacij. 
 
 
Izbor destinacije. 

omejena 
ponudba 
 
nevšečnost 
izbora 

spremljanje ažurnih 
ponudb 
 
učinkovita promocija  

/ 

November Oblikovanje programa. 
Povezava s turistično agencijo. 
 
Pregled ponudb 
izbor najugodnejše in 
najustreznejše ponudbe. 
 
Oblikovanje obvestila z izjavo.  
Dogovor o načinu plačila. 
Potrditev izbranega in oblikovanega 
programa s strani vodstva. 
Razdelitev obvestil z izjavo. 
 
Nabor prijav. 
 
 
 
Oblikovanje dokončne cene.  

terminska 
usklajenost 
 
cenovna 
neustreznost  
 
 
 
 
nepotrditev 
 
 
 
nezadostno 
število 
prijavljenih  

sprotni pogovori z 
dotičnimi ustanovami 
 
ustrezna vsebina 
programa 
 
 
 
 
argumentacija 
 
 
 
promocija 
 

/ 

December Izvedba sprememba 
termina 

vnaprejšnje 
načrtovanje  

/ 

Januar  Promocija nemščine kot jezika šole 
- objava članka v Rogaških novicah 
- oglasna deska v šoli z vtisi                      
učencev  

neobjava 
 

dobra komunikacija / 

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Nina Gašparac, Tina 
Dimec Ivanjko v 
sodelovanju Flucher 
agencijo 

DA / 

Oktober Nina Gašparac, Tina 
Dimec Ivanjko v 
sodelovanju Flucher 
agencijo 

DA / 

November Nina Gašparac, Tina 
Dimec Ivanjko v 
sodelovanju Flucher 
agencijo 

DA / 

December Nina Gašparac, Tina 
Dimec Ivanjko v 
sodelovanju Flucher 
agencijo 

DA / 

Januar Nina Gašparac, Tina 
Dimec Ivanjko v 
sodelovanju z 
Rogaškimi novicami 

DA / 

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
V okviru nadstandarnega programa, učenje tujega jezika v tujejezičnem okolju,  smo se ponovno odpravili na jezikovno 
ekskurzijo. Tokratni ogled predbožičnega Dunaja s številnim znamenitostmi, adrenalinsko doživetje parka Prater in zaključek z 
delavnicami v mestni hiši nas je povsem očaral. Učenci, ki se nemščine učijo kot izbirnega predmeta, so se prepričali v pomen 
znanja in rabe tujega jezika, kar jih vsekakor motivira k nadaljnjemu učenju nemščine. 
 



 

 

Č

 
Izvajalec ID: Tina Dimec Ivanjko 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: III. triada 
Vključeni razredi: 8. in 9. 
Skupno število vključenih učencev: 10 od tega deklic: 8 in dečkov: 2 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Poglabljanje besedišča španskega jezika 
CILJ 2: Spoznavanje  navad in običajev različnih narodov 
CILJ 3: Krepitev sposobnosti bralnega razumevanja 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 

Realizacija po 
mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

Marec Branje Prebiranje in 
poslušanje 
vsebine knjige 

Nerazumeva
nje besedila 

uporaba 
slovarjev  

krepitev 
razumeva
nja 

da       

April Branje Prebiranje in 
poslušanje 
vsebine knjige 

Nerazumeva
nje besedila 

uporaba 
slovarjev 

krepitev 
razumeva
nja 

da       

Maj Aktualizacija  Izbrali smo nekaj 
dejanj iz knjige in 
jih udejanjili 
(kuhanje hrane, ki 
so jo jedli junaki, 
spoznavali smo 
indijance v 
Srednji Ameriki) 

Težave pri 
kuhanju 
 
 
 
 
 
 
Nezanimanje 

Upoštevanje 
pravil v 
kuhinji, 
jasna navodila 
v obeh jezikih 
 
 
aktivno 
iskanje 
informacij s 
strani učencev 

                  

Junij Preverjanje Učenci so na 
preizkusu znanja 
dokazali 
poznavanje 
vsebine in 
razumevanje 

                              

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: tekmovanje 
 
Predstavitev rezultata dela ID: Priznanje za sodelovanje 
    
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Učencem je branje knjig v tujem jeziku bližje. 
  
Udeležba na tekmovanjih: šolsko 
 
Dosežki na tekmovanjih: 

Število 
vključenih 
učencev 

Število 
učencev 

brez 
priznanj 

Število 
prejetih 

bronastih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
regijskem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
srebrnih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
državnem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
zlatih 

priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 

mednarodnem 
tekmovanju 

7 3                                     
 
Kot mentor ID sem bil/bila organizator: šolskega tekmovanja 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Priložnost, da učenci poglabljajo znanje tujega 
jezika, hkrati spoznavajo nove kulture in navade 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Učenci so knjigo brali doma, pri pouku, lahko smo jo tudi 
poslušali. Razgibanost in dinamika obravnave knjige je učence pritegnila, zato so tudi na preizkusu znanja v glavnem dokazali 
odlično poznavanje knjig. 
 



 

 

 
Č

 
Izvajalec ID: Tina Dimec Ivanjko 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: III. triada 
Vključeni razredi: 8 
Skupno število vključenih učencev: 3 od tega deklic: 3 in dečkov: 0 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Poglabljanje besedišča francoskega jezika 
CILJ 2: Spoznavanje  kulture francosko govorečih narodov 
CILJ 3: Krepitev sposobnosti bralnega razumevanja 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

April Branje Prebiranje in 
poslušanje 
vsebine knjige 

Nerazumev
anje 
besedila 

uporaba 
slovarjev 

krepitev 
razumev
anja 

            

Maj Aktualizacija  Izbrali smo 
nekaj dejanj iz 
knjige in jih 
udejanjili  

Nezanimanj
e 

Aktivno 
iskanje 
informacij s 
strani 
učencev 

                  

Junij Preverjanje Učenci so na 
preizkusu 
znanja dokazali 
poznavanje 
vsebine in 
razumevanje 

                              

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: tekmovanje 
 
Predstavitev rezultata dela ID: Priznanje za sodelovanje 
 
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Učencem je branje knjig v tujem jeziku bližje. 
 
Udeležba na tekmovanjih: šolsko 
 
Dosežki na tekmovanjih: 

Število 
vključenih 
učencev 

Število 
učencev 

brez 
priznanj 

Število 
prejetih 

bronastih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
regijskem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
srebrnih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
državnem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
zlatih 

priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 

mednarodnem 
tekmovanju 

3 0                                     
 
Kot mentor ID sem bil/bila organizator: šolskega tekmovanja 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Priložnost, da učenci poglabljajo znanje 
tujega jezika, hkrati spoznavajo nove kulture in navade 
 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Učenci so knjigo brali doma, pri pouku, lahko smo jo 
tudi poslušali. Razgibanost in dinamika obravnave knjige je učence pritegnila, zato so tudi na preizkusu znanja v 
glavnem dokazali odlično poznavanje knjig. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Zdenka IŽANC 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: vsi učitelji, ki poučujejo SLJ 
Razred/i: 1.-9.  
Število vključenih učencev: 544 
 
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 Priprava priporočilnih seznamov. 

Otvoritev bralne sezone. 
Premalo knjig z 
aktualno vsebino. 

            

Oktober Predstavitev priporočilnih 
seznamov. 
Spodbujanje učencev za branje v 
prostem času. 

Nezainteresiranost 
učencev za branje 
v prostem času. 

            

November Predstavitev novosti leposlovnih in 
strokovnih knjig za mladino. 
Spodbujanje učencev za branje v 
prostem času. 

Pomanjkanje 
finančnih sredstev 
za nakup novitet. 

            

December Spremljanje prebranih knjig.                   
Januar  Priprava "razstave" manj branih 

knjig. 
                  

Februar Spodbujanje branja in pregled 
branja po oddelkih.  
Motiviranje nebralcev za branje. 

Nezainteresiranost 
za branje in slaba 
podpora pri 
starših. 

            

Marec Priprava razstave knjig, primerne za 
slabše bralce in spodbujanje le-teh 
za branje za BZ. 
Spodbujanje branja in začetek 
priprav na zaključek BZ. 

Pomanjkanje 
finančnih sredstev 
za primeren 
zaključek BZ. 

            

April Pregled bralcev za BZ po oddelkih. 
Organizacija zaključka bralne 
značke. 

                  

Maj Evidentiranje bralcev in evalvacija 
dela. 

Padanje števila 
bralcev. 

            

Junij Podelitev priznanj vsem bralcem. 
Podelitev priznanj in knjižnih 
nagrad zlatim bralcem. 

                  

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Knjižničarka  Priporočini seznam je bil narejen glede 
na razpoložljivo aktualno literaturo v 
šolski knjižnici, z dodatkom 
razpoložljive aktualne literature v splošni 
knjižnici. 

      

Oktober Knjižničarka in vsi 
strokovni delavci, ki 
poučujejo SLO 

Spodbujanje branja ni obrodilo želelnih 
učinkov - povečanje števila bralcev oz. 
zanimanja za prostočasno neobvezno 
branje.  

      



 

 

November Knjižničarka in vsi 
strokovni delavci, ki 
poučujejo SLO 

Kljub predstavitvi knjig, primernih za 
branje za BZ, so se odzvali le 
posamezniki, ki v vsakem primeru 
berejo. 

      

December Knjižničarka in vsi 
strokovni delavci, ki 
poučujejo SLO 

Kljub predstavitvi knjig, primernih za 
branje za BZ, so se odzvali le 
posamezniki, ki v vsakem primeru 
berejo. 

      

Januar Knjižničarka in vsi 
strokovni delavci, ki 
poučujejo SLO 

Spodbujanje branja ni obrodilo želelnih 
učinkov - povečanje števila bralcev oz. 
zanimanja za prostočasno neobvezno 
branje.  

      

Februar Knjižničarka in vsi 
strokovni delavci, ki 
poučujejo SLO 

            

Marec Knjižničarka in vsi 
strokovni delavci, ki 
poučujejo SLO 

            

April Knjižničarka, 
ravnateljica  

Zaključek BZ z Adijem Smolarjem je 
povečal število prijavljenih za branje v 
naslednjem šolskem letu. 

      

Maj Knjižničarka in vsi 
strokovni delavci, ki 
poučujejo SLO 

Šele z nenehnim opozarjanjem za 
osvojitev knjižne nagrade za devet let 
branja so devetošolci uspeli prebrati 
predvideno število knjig in  

      

Junij Knjižničarka in vsi 
strokovni delavci, ki 
poučujejo SLO, ter 
ravnateljica 

s pomočjo prizadevanj vseh (mentorjev 
in razrednikov) je na koncu prejelo 22 
učencev knjižne nagrade za zlate bralce. 

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Analiza je pokazala, da je potrebno iz leta v leto več energije vložiti v spodbujanje branja, saj se kljub prizadevanjem  strokovnih 
delavcev brez podpore in sodelovanja staršev  ne poveča procent bralcev od 6. do 9. razreda za slovensko bralno značko. Vedno 
več učencev prebira knjige zadnji hip (npr. devetošolci celo tik pred zaključkom) in še to na številna prigovarjanja in različne 
spodbude.  
Kot spodbudo za branje so lahko učenci skupaj s starši podpisali izjavo, s katero so se zavezali, da bodo v naslednjem letu brali in 
si na ta način omogočili prisotnost na nastopu Adija Smolarja na zaključku bralne značke. 
Skupna prizadevanja kažejo na manjši porast bralcev, saj je v šolskem letu 2014/2015 osvojilo priznanje za bralno značko 72,93 % 
vseh učencev, od tega je tudi 22 zlatih bralcev.  
 
 
DOSEŽKI  
 
drugi, ne - tekmovalni dosežki 
V šolskem letu 2014/2015 je prejelo priznanje in knjižno nagrado za devet let branja 22 devetošolcev.  
 
POIMESNKI SEZNAM UDELEŽENCEV DRŽAVNEGA TEKMOVANJA Z  DOSEŽKI  
 

ime in priimek tekmovalca tekmovanje dosežek 
Elina Pažon 
Maja Žerak 
Špela Došler 
Maša Lončar  
Jaka Zdovc 
Trimlon Muja 
Tjaša Plevčak 
Gregor Gros 
Andreja But 
Ana Šket 
Oriana Gregorčič 
Nik Jager 
Klara Lešnik 
Tajana Gobec 
Lara Drimel 
Taša Vulič 
Urška Žerak 
Sara Murko 

      Knjižna nagrada za devet let branja z 
naslovom Otroci sveta avtoric Janje 
Vidmar in Benke Pulko. 



 

 

Anja Mašera 
Zala Vipotnik 
Borna Turner 
Tomaž Plavčak 

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Zdenka Ižanc 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Razred/i: 7. 
Število vključenih učencev: 57 
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
JAK, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Združenje splošnih knjižnic, Zavod RS za šolstvo, 
DŠKS, Društvo slovenskih pisateljev, splošne knjižnice in šolska knjižnica 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                         
Oktober - Razvoj bralne kulture pri učencih 

različnih starostnih stopenj, zlasti v 
obdobju, ko branje pri mladostnikih 
upada.  
- Sodelovanje in spoznavanje 
splošne knjižnice v kraju. 
- Vsakemu sedmošolcu izvirno delo 
slovenskega pisca. 

Odpoved 
projekta s strani 
odgovornih 
institucij. 

            

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

Oktober Knjižnica Rogaška 
Slatina, knjižničarka 

Cilji so bili realizirani v zadovoljstvo 
vseh vpletenih. 

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Učenci so na obisku splošne knjižnice v kraju spoznali delovanje le-te, prejeli knjižno nagrado slovenskega sodobnega avtorja 
Slavka Pregla z naslovom Odprava zelenega zmaja, kar je prispevek k prizadevanjem vseh nosilcev aktivnosti za spodbujanje in 
razvijanje bralne kulture sedmošolcev. 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Tanja Pirš 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Damjana Kralj, Natalija Šlogar, Helena Mikša, Marta Weilguni, Janja Bek, Tanja Pirš, 
Gabrijela Žagar, Ksenija Šket, Marjana Zajko, Mojca Kmetec, Dragan Šučur, Leonida Dosedla, Marjana Fuhrer, Stevanka Pušnik, 
Oliver Frlič, Matejka Tirgušek, Zdenka Ižanc. 
Razred/i: 1. - 5. 
Število vključenih učencev:       
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
10                   

 
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 
Februar 2. - 6. 2. 2015 

- Medgeneracijsko in medvrstniško  
Realizirani cilji.             



 

 

sodelovanje (branje starejših 
mlajšim - posredovanje znanja, 
vrednote), 
- Vzpostavljanja spoštljivih 
odnosov; ogled kulturne ustanove 
in spoznavanja njenega delovanja. 
- Spodbujanje veselja do branja.    
- Pravilen odnos do knjig. 
- Spoznavanje nastanke knjige;   
izdelava lastne knjige (Jaz pisatelj, 
pesnik, ilustrator). 
Predstavitev dela ilustratorja. 
- Predstavitev lastne knjige. 
- Zaključek - proslava ob 
SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU (6. 2. 2015) - Kulturni 
vrtiljak 

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

Februar Damjana Kralj, Natalija 
Šlogar, Helena Mikša, 
Marta Weilguni, Tanja 
Pirš, Janja Bek, 
Gabrijela Žagar, 
Ksenija Šket, Marjana 
Zajko, Mojca Kmetec, 
Dragan Šučur, Leonida 
Dosedla, Marjana 
Fuhrer, Stevanka 
Pušnik, Oliver Frlič, 
Matejka Tirgušek, 
Zdenka Ižanc. 
- Aktivnosti po 
razredih. 
- Povezovanje med 
razredi (branje starejših 
mlajšim, vrednote). 
- Predstavitev dela 
ilustratorja (Ilustratorka 
se predstavi). 
- Proslava ob 
SLOVENSKEM 
KULTURNEM 
PRAZNIKU - Kulturni 
vrtiljak. 

Realizirani cilji.       

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
V kulturnem tednu smo se posvetili knjigam in kulturi (tradiciji). Prebirali smo knjige,  jih vrednotili in ustvarjali nove, lastne 
zgodbe. Starejši učenci so prebirali mlajšim, prav tako pa smo medse povabili babice, dedke in celo prababico. Prebirali so knjige 
in pripovedovali o življenju nekoč. 
Na KULTURNEM VRTILJAKU so se predstavili posamezniki iz vseh razredov. 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Marjana Zajko 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Marjana Zajko, Helena Mikša, Marta Weilguni, Mojca Kmetec, Dragan Šućur, Vanja 
Užmah, Štefka Dečman, Igor Bahar, Patra Dragojević, Mojca Pažon, Natalija Horvat 
Razred/i: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9. 
Število vključenih učencev: 282 



 

 

 
Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

25 25 100  100 
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
OŠ Frana Roša Celje 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September Oblikovati tim mentorjev EV. 

Spoznavati in sprejemati evropsko 
družbeno in kulturno-            
socialno stvarnost.       

                  

Oktober Sodelovati na uvodnem sestanku 
koordinatorjev šol. 
Izdelovati različne izdelke in 
ustvarjati literarne ter likovne 
prispevke.      

                  

November Izdelovati različne izdelke in 
ustvarjati literarne ter likovne 
prispevke. 

                  

December Izdelovati različne izdelke in 
ustvarjati literarne ter likovne 
prispevke. 

                  

Januar  Izdelovati različne izdelke in 
ustvarjati literarne ter likovne 
prispevke. 

                  

Februar Izdelovati različne izdelke in 
ustvarjati literarne ter likovne 
prispevke. 

                  

Marec Izdelovati različne izdelke in 
ustvarjati literarne ter likovne 
prispevke. 

                  

April Izdelovati različne izdelke in 
ustvarjati literarne ter likovne 
prispevke. 

                  

Maj Predstaviti izbrano državo na 
zaključni prireditvi v Celju. 
Zapisati in poslati končno poročilo. 
Zapisati članek za objavo v 
Rogaških novicah. 

                  

Junij Povezati se preko spletne učilnice 
OŠ Frana Roša in izbrati državo za 
raziskovanje v naslednjem šolskem 
letu.      

                  

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Marjana Zajko, 
mentorji EV  

DA       

Oktober Marjana Zajko, 
mentorji EV 

DA       

November Mentorji EV DA       
December Mentorji EV DA       

Januar Mentorji EV DA       
Februar Mentorji EV DA       
Marec Mentorji EV DA       
April Mentorji EV DA       
Maj Marjana Zajko, Helena 

Mikša 
DA; 8. 5. 2015 zaključna prireditev v 
Celju 

      

Junij Marjana Zajko DA       
 



 

 

ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Projekt je bil popolnoma osredotočen na učence. Ker so se vključili v projekt prostovoljno, so bili tudi zelo motivirani za delo. 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo pritegnili k sodelovanju druge učitelje in ne samo učitelje podaljšanega bivanja. Sodelujoči v 
projektu – tako učenci kot tudi učitelji – z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo projekt uspešno realizirali in tako dosegli 
zastavljene cilje. Z uporabo različnih metod, virov in tehnologij smo pri učencih dosegli visoko stopnjo motivacije in 
angažiranosti za delo, učenci so poglabljali svoja znanja, razvijali socialne veščine in spretnosti ter bogatili svojo osebnost. 
Vsekakor je prisotna želja po nadaljevanju projekta v naslednjem šolskem letu v obliki, kot je bila do sedaj – projekt, ki teče vse 
leto in zaključek na prireditvi, kjer se zberejo vse sodelujoče šole. 
 
DOSEŽKI  
 
drugi, ne - tekmovalni dosežki 
Tri učenke 6. b in dve učenki 9. a so sodelovale na zaključni prireditvi na Krekovem trgu v Celju, kjer so se predstavile vse 
sodelujoče šole. Sodelujoče učenke so predstavile izbrano državo na lično urejeni stojnici. 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Marjana Führer, Marjana Zajko 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Natalija Šlogar, Marta Weilguni, Damjana Kralj, Helena Mikša, Janja Bek, Tanja Pirš, 
Ksenija Šket, Gabrijela Žagar, Marjana Führer, Leonida Špiljak, Oliver Frlić, Vanja Užmah, Marjana Zajko, Mojca Kmetec 
Razred/i: 1.-5. 
Število vključenih učencev: 219 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
20 20 100       

 
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 Prvi šolski dan  sprejeti prvošolce 

v Kulturnem centru in v 
nadaljevanju na šoli v matičnih 
učilnicah.    

                  

Oktober Obeležiti dan reformacije in 
spomina na mrtve na šolski 
proslavi.      

                  

November                         
December Obeležiti dan samostojnosti in 

enotnosti. 
                  

Februar Se udeležiti prireditve Kulturni 
vrtiljak v Kulturnem centru in 
pripraviti šolsko razstavo ob 
slovenskem kulturnem prazniku. 

                  

Marec                         
April S šolsko predstavo obeležiti dan 

upora proti okupatorju.  
                  

Maj                         
Junij Sodelovati na šolski proslavi ob 

zaključku šolskega leta in obeležiti 
dan državnosti. 

                  

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September mag. Karla Škrinjarić, 
učiteljice in 
vzgojiteljice 1. 
razredov 

DA; gledališka predstava Zmeda pa taka       



 

 

Oktober Oliver Frlić, Vanja 
Užmah 

DA       

December Ksenija Šket, Gabrijela 
Žagar 

DA       

Februar Matejka Tirgušek, 
Zdenka Ižanc, Janja 
Bek, Tanja Pirš 

DA       

April Marjana Führer, 
Leonida Špiljak 

DA       

Junij Natalija Šlogar, 
Damjana Kralj, Marta 
Weilguni, Helena 
Mikša 

DA       

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Z natančno načrtovanim projektom smo realizirali vse začrtane cilje in dejavnosti. Učenci so na ustvarjalen način sodelovali pri 
sestavljanju najrazličnejših programov in preizkušali svoje voditeljske, plesne, recitacijske in glasbene sposobnosti. 
 

Č Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Natalija Horvat 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Helena Mikša, Marjana Zajko, Marta Weilguni, Dragan Šućur, Petra Dragojević, Mojca 
Pažon, Mojca Kmetec 
Razred/i: 1 - 5 
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
VIZ II OŠ Rogaška Slatina, Pegazov dom 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
November - ohranjanje vrednot znotraj družine 

- spodbujanje k bolj uravnoteženem 
življenju drug z drugim v soglasju z 
okoljem 
- prenašanje modrosti na mlajše 
generacije 
- uvajanje na aktivno uporabo 
računalnika in spleta - prenašanje 
znanja mlajše generacije na starejše 
generacije 

- obisk 
Pegazovega 
doma: odrgnine, 
udarnine, 
prometna 
nesreča 
- ureznine  

- Številu učencev 
primerno število 
spremljevalcev 
- skrbno načrtovana 
organizacija in 
dosledno upoštevanje 
navodil učiteljev 
- vključitev staršev 
(varna hoja po 
cestišču) 
- uporaba rumene 
rutice, prvi in zadnji 
učenec v koloni 
oblečen v varnostni 
brezrokavnik, 
odsevniki 

Cilji, predvidi tveganj 
in ukrepi za 
preprečitev tveganj so 
bili smiselno 
zastavljeni. 

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

November Natalija Horvat in tim 
OPB 

Projekt je bil zasnovan medgeneracijsko 
(povezovanje treh generacij) in vzgojno-
izobraževalne ustanove (II. OŠ Rogaška 
Slatina -centralna šola, POŠ Kostrivnica 
in POŠ Sveti Florijan). Sodelujoči v 
projektu: učitelji, učenci v oddelkih 
podaljšanega bivanja, starši in stari starši 
ter varovanci Pegazovega doma. Izvedba 
projekta v tednu od 10. 11. 2014 do 14. 
11. 2014 (vsebine so se nadaljevale tudi 
po zaključenem tednu). 

      



 

 

Maj Natalija Horvat, 
Pegazov dom 

Učenci in učiteljice POŠ Sveti Florijan 
smo obiskali varovance Pegazovega 
doma. S kulturnim programom ter 
sproščenim druženjem smo jim popestrili 
popoldan. 

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Vsebine projekta so bile širše zastavljene in so ponujale možnost, da učiteljice najdejo vsebine, ki so zanimive učencem in se 
sovpadajo z okoljem v katerem družine živijo. Učenci so spoznavali otroštvo svojih staršev in starih staršev, njihove igre, pesmi in 
običaje ob delu in v prostem času, prisluhnili pripovedovanju anekdot in zgodb, se preiskusili v izdelovanju ročnih del, nudili 
pomoč starejšim pri računalniški pismenosti in tako kvalitetno preživljali čas. Neformalno izobraževanje s poudarkom na prenosu 
znanj in veščin, ki se prepleta s priložnostnim učenjem in naključnim učenjem, daje možnost tako mlajšim kot starejšim 
generacijam za kvalitetno izpolnjen čas in prenos znanj in veščin. Vse izdelke in utrinke aktivnosti, so učenci razstavili v razredu 
in šoli. Prav tako smo v sklopu načrtovanih dejavnosti izvedli nastop za varovance Pegazovega doma in jim popestrili popoldan.  
 
RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 
Menim, da je smiselno projekt nadaljevati in ga nadgraditi v naslednjem šolskem letu.  
  

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Marjana Zajko 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Marjana Zajko, Marjana Führer, Jožica Nuč, Mateja Vidovič, Jelka Županec, Brigita Sajko, 
Nataša Berk, Branka Unverdorben, Natalija Šlogar, Marta Weilguni, Damjana Kralj, Helena Mikša, Janja Bek, Tanja Pirš, Ksenija 
Šket, Gabrijela Žagar, Dragan Šućur, Mojca Kmetec, Leonida Špiljak, Vanja Užmah, Oliver Frlić 
 
Razred/i: 1.-9. 
Število vključenih učencev: 130 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
10 10 100       

 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September Pripraviti razstavo ob 

EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV. 
                  

Oktober Pripraviti razstavo ob NOČI 
ČAROVNIC.     

                  

November Pripraviti razstavo ob 
TRADICIONALNEM 
SLOVENSKEM ZAJTRKU.     

                  

December Pripraviti razstavo ob 
PRAZNIČNEM 
DECEMBRU.      

                  

Januar  Pripraviti razstavo z naslovom 
PRAVLJIČNI JUNAKI.    

                  

Februar Pripraviti razstavo ob 
SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU.     

                  

Marec Pripraviti razstavo z naslovom 
MOJA DRUŽINA.      

                  

April Pripraviti EKO RAZSTAVO.                   
Maj Razstaviti izdelke v povezavi z 

raziskovano državo Madžarsko - 
projekt Evropska vas. 

                  

Junij Razstaviti likovne izdelke z 
MAVRIČNEGA SREČANJA.     

                  

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Mateja Vidovič DA; Aktiv TJA       



 

 

Oktober Mateja Vidovič DA; Aktiv TJA       
November Nataša Berk DA; Aktiv I. VIO       
December Jelka Županec, Brigita 

Sajko 
DA; Matematični aktiv       

Januar Natalija Šlogar, 
Damjana Kralj, Janja 
Bek, Tanja Pirš, 
Ksenija Šket, Gabrijela 
Žagar 

NE; razstava izdelkov iz gline pod 
mentorstvom Branke Unverdorben 

      

Februar Jožica Nuč DA; Aktiv družoslovja       
Marec Marjana Führer DA; Aktiv II. VIO       
April Marjana Zajko, Marta 

Weilguni, Helena 
Mikša, Mojca Kmetec 

DA; Aktiv OPB       

Maj Marjana Zajko DA; Aktiv OPB       
Junij Marjana Führer NE; razstava Z MAVRIČNEGA 

SREČANJA 
      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
V tem šolskem letu smo se prvič dogovorili za urejanje avle po mesecih, z odgovornostjo posameznih aktivov. Na razstavh so bili 
prikazani najrazličnejši izdelki učencev, ki so jih ustvarili pod mentorstvom različnih učiteljev. Urejanje avle po mesecih se bo 
nadaljvelo tudi v naslednjem šolskem letu.  
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Marjana Zajko 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Janja Bek, Marta Weilguni, Tanja Pirš, Helena Mikša, Gabrijela Žagar, Dragan Šućur, 
Damjana Kralj, Natalija Šlogar, Marjana Zajko, Ksenija Šket, Mojca Kmetec, Nataša Berk, Melita Plemenitaš Tkalec, Alenka 
Klemenčič, Natalija Horvat, Stevanka Pušnik, Marjana Plemenitaš, Mojca Pažon, Petra Dragojević, Martin Druškovič, Marta 
Strniša, Oliver Frlić, Vanja Užmah  
Razred/i: 1.-5. 
Število vključenih učencev: 320 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
25 25 100       

 
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 1. Povezati se s šolami, vrtcem, 

knjižnico v občini Rogaška Slatina 
in Društvom prijateljev mladine 
Iskrice zaradi oblikovanja zbirnika 
dejavnosti. 
2. Za načrtovanje dejavnosti v 
tednu otroka upoštevati temo 
ZPMS. 
3. Po prejetih podatkih oblikovati 
zbirnik dejavnosti. 
4. Povezati se z vodjo oddelka za 
družbene dejavnosti Občine 
Rogaška Slatina zaradi financiranja 
objave zbirnika dejavnosti v  
Rogaških novicah. 
5. Zapisati besedilo tedna otroka za 
objavo v šolski publikaciji. 

Neodzivnost 
zavodov. 
 
 
 
 
 
 
Nepopolni 
podatki (čas 
dejavnosti). 

            

Oktober 6. Izvesti projektni teden. 
6. 1Organizirati druženje učencev 
OPB I. in II. OŠ Rogaška Slatina. 
6. 2 Predstavitveni dan v OPB. 

                  



 

 

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September 1., 3.  Marjana Zajko 
2. učitelji I., II. VIO in 
OPB 
4. Leonida Medved 
5. Marjana Zajko  

DA       

Oktober 6. učitelji I., II. VIO in 
OPB 
6. 1 Marjana Zajko, 
Hermina Bobek 
 
6. 2 Marjana Zajko 

DA 
 
9. 10. 2014; tradicionalno druženje 
učencev OPB I. in II. OŠ Rogaška 
Slatina 
9. 10. 2014; predstavitveni dan v OPB - 
druženje z učenci OPB in njihovimi 
starši 
 

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Povezovanje različnih izvajalcev in zavodov se je tudi v tem šolskem letu realiziralo v celoti. V tednu otroka, 9. 10. 2014,  je 
potekalo tradicionalno druženje učencev OPB I. in II. OŠ Rogaška Slatina ter predstavitveni dan v OPB, ko smo se v 
popoldanskem času družili z učenci in njihovimi starši. Pripravili smo različne ustvarjalne delavnice in športne aktivnosti. 
 

Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Ivica Ogrizek, Klavdija Namurš 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Matejka Tirgušek, Franci Kregar, Goran Koražija, Mitja Štorman, Marja Špes, Mojca 
Kmetec 
Razred/i: od 3. do 9. r. 
Število vključenih učencev: 70 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
10 10 100 100 

 
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 
Junij Organizacija in zvedba prireditve 

ob dvnevu državnosti 
neudeležba 
devetošolcev 

ustno in pisno 
obvestilo 

prisotnost vseh 

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

Junij Ivica Ogrizek, Klavdija 
Namurš 

Vse je potekalo po načrtu.       

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Učenci so se maksimalno potrudili. Odziv javnosti je bil pozitiven. 
 
RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 
Želeli bi si več konstruktivnega sodelovanja pedagoškega osebja.  
  

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Ksenija Šket  
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 



 

 

Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Natalija Šlogar, Marta Weilguni, Damjana Kralj, Helena Mikša, Janja Bek, Tanja 
Pirš, Ksenija Šket, Gabrijela Žagar,  Marjana Zajko, Mojca Kmetec, Dragan Šućur 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 
 
- Z izdelki smo okrasili šolo in 
razrede.   

  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.   

Tehnični dan je bil izveden 
5. 12. 2014. 

- 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.  
 

Učenci si v mesecu 
decembru niso ogledali 
gledališke predstave. I. 
triadaje pripravila proslavo 
ob dnevu samostojnoti in 
enotnoti ter bližajočih 
praznikih.  

DRUŽENJE UČENCEV 
Učenci 2. razredov so 
sodelovali z rtcem v 
decembrskem času. Imeli so 
igralne delavnice).  

Opozorilo, da starejši pazijo 
na mlajše.  

Pogovor pred aktivnostjo.  Druženje je bilo izvedeno 
17. 12. 2014.  

 
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 

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  
2. Doživeto branje pravljice (učitelj) 
3. Pripovedovanje pravljice po spominu (učenci učencem) 
4. Izluščanje vrednote, ki se skriva v pravljici 



 

 

medpredmetno povezovanje, 
določitev okvirne teme in 
vsebin, skrb za varnost pri delu 
z orodji in pripomočki, 
dejavnosti učencev ter način 
spremljanja).  
 
- Zbiranje ponudb za ogled 
predstave v Kulturnem centru. 
Izbor. Določitev datuma 
ogleda. 

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 
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 (24.12.2014) smo se udeležili proslave ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti in bližajočih praznikov, ki so jo pripravili 
učenci I. triade skupaj s 4. in 5. rarzedom , zato smo se na aktivu 
odločili, da si risani film ogledamo kasneje.  
Ogledali smo si ga v mesecu juniju (19.6.2015) - Medvedek 
Paddington 

December - Izvedba tehniškega dne. 
 

Tehniški dan je bil izveden 5. 12. 2014. 
 
 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Ker je bilo načrtovanje in organizacija dela znotraj aktiva dorečena, je delo potekalo tekoče.  
 

Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Janja Bek 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Janja Bek, Damjana Kralj 
Razred/i: 1. - 3.  
Število vključenih učencev: 350  
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
10 10 100       

 
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 
Marec Načrtovanje in povezovanje z 

učiteljicami I. in III. OŠ 
 

                  

April Prijava dogodka na občino, ter 
objava v Rogaških novicah in šolski 
spletni stran.       

                  

Maj 29. 5. 2014 
Izvedba predvidenega programa na 
Evropski ploščad. 
 

Ker je II. OŠ 
Rog. Slatina v 
šolskem letu 
2014/2015  
organizator tega 
projekta,  je 
potreben 
finančni predvid 
za pogostitev 
otrok s 
sladoledom. 
- Slabe 
vremenske 
razmere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pripravljen rezervni 
program 

      

 
 
 
 



 

 

IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

Marec Janja Bek Uspešno pripravljen načrt in potek 
dogodka. S potekom seznanim učiteljice 
prve triade I. in II. OŠ Rog. Slatina in 
ravnateljico. 
 
Uspešno izpeljem dogovor s Simonom 
Plemenitašem, ki je bil pripravljen s 
svojimi učenci nastopati na prireditvi. 
 

      

April Janja Bek Uspešno izpeljane prijave prireditve. 
 

      

Maj Janja Bek 29. 5. 2015  
Uspešno izvedeno druženje na Eu 
ploščadi. 

      

Junij Janja Bek Evalvacija in objava dogajanja v 
Rogaških novicah. 

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
V petek, 29. 5. 2015, je bilo na EU ploščadi polno otroškega smeha, petja in plesa. Družili smo se učenci 1. triade I. in II. OŠ 
Rogaška Slatina. Ob lepem sončnem vremenu so prihod učencev obeh šol na EU ploščad pozdravili učenci glasbene šole Simona 
Plemenitaša. Mladi harmonikaši so nas s svojim igranjem na harmonike spremljali skozi vso prireditev. Učenci smo se družili ob 
športnih, ustvarjalnih in ljudskih igrah. Tkali smo nova prijateljstva, skupaj smo peli in plesali. Na koncu pa se posladkali s 
sladoledom. Udeleženci dogodka so bili z izvedbo zadovoljni. 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Jernej Stojnšek, prof.,  
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Razred/i: 8., 9. 
Število vključenih učencev: 12 od tega v programu PoŠ 6 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
30 30 100       

 
Udeležba na tekmovanju:  šolsko    
    regijsko   
 
Organizacija tekmovanja:  šolsko 
 
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 pomenu 
družinskega kmetovanja 

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 
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 poglobljeno razlago in s prikazom spoznali in razumeli geografske vsebine o prsti in pomenu družinskega 
kmetovanja. 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) 
4 bronasta priznanja na šolskem tekmovanju (David But, Tajana Gobec, Gregor Gros, Gašper Gajster) 
1 srebrno priznanje na regijskem tekmovanju (David But) 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Jernej Stojnšek, prof.,  
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO      
Razred/i: 6. 
Število vključenih učencev: 2 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
36 (število ur je bilo iz 30 

povečano na 36) 
 36 100       

 
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 

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

Urijo se v orientaciji in 
terenskemu delu 

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

Pripravijo opise novih točk 
in jih vneejo na uradno 
spletno geocaching stran. 

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

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
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. 
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Jernej Stojnšek, prof.,  
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 
Razred/i: 2., 6., 7., 9. 
Število vključenih učencev: 4 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
66 (število ur je bilo iz 50 
povečano na 66, saj so se 

pojavile potrebe po dodatni 
pomoči) 

66 100       

 
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 

manjšanje socialnih in 
kulturnihrazlik 

ni tveganj / / 

manjšanje učnih 
primanjkljajev 

ni tveganj / / 

izboljšanje samopodobe ni tveganj / / 
 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
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 
Podaktivnost je bila namenjena učencem, ki so potrebovali dodatno individualno delo pri krepitvi samopodobe, samozavesti, 
manjšanju socialnih in kulturnih razlik, učnih primanjkljejev in podobno. S pomočjo pogovorov, iger vlog, poučnih zgodb, učne 
pomoči so učenci uspešno zmanjšali oziroma izničili primanjkljaje. Zaradi potreb po individualnem delu, je bilo število ur povečanih 
na 66, saj so vsi učenci priseljenci iz drugih držav.  
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Jernej Stojnšek, prof.,  
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 



 

 

Razred/i: 4., in učenci III. VIO na III. OŠ Rogaška Slatina 
Število vključenih učencev: 31 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
50 (število ur je bilo iz 35 

povečano na 50, saj je delo 
potekalo v 3 skupinah) 

50 100       

 
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 

spoznavanje različnih 
spletnih nevarnosti   

ni tveganj / / 

računalniško 
opismenjevanje  

ni tveganj / / 

 delo z računalniškimi 
programi 

ni tveganj / / 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
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 spoznavali osnovne dele računalnika in njegovo delovanje, poučili so se o pogostih napakam, ki jih storimo pri delu z 
internetom in kako se zaščitimo pred spletnimi  nevarnostmi (ustrahovanje, prevare, piratstvo,…), pridobljeno 
znanje so preizkusili pri reševanju kvizov in igranju s strani EU priporočene spletne igre Skozi divji spletni gozd. Na portalu Ovce 
smo si ogledali nekaj poučnih animacij o pogostih napakah pri objavljanju podatkov na internet. Učenci so se naučili praktičnemu 
dela z računalnikom, ustvarjali so svoje mape in upravljali datoteke v Raziskovalcu, v MS Office so se naučili oblikovati besedilo 
(izbira pisav, barv, razmikov, slogov, poravnav, risanje predmetov…) Zaradi izvajanja podaktivnosti tako na III. OŠ Rogaška Slatina 
kot tudi v dveh skupinah na OŠ Rogatec, je bilo število ur povečano na . 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Jernej Stojnšek, prof.,  
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 
Razred/i: 5 
Število vključenih učencev: 6 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
25  25 100       

 
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 

Spontano usvajati prvine 
nemškega jezika. 

ni tveganj / / 

Pridobivati  občutek in 
posluh za jezik. 

ni tveganj / / 

Enakomerno razvijati vse 
jezikovne spretnosti. 

ni tveganj / / 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
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 osnove nemškega jezika spoznavali ob ogledu kratkih nemških risanih filmov. Po ogledu filma je sledila didaktizacija 
videnega v sproščenem vzdušju, tudi ob igri in interaktivnih vsebinah. Učenci so zgradili prve temelje za kasnejšo nadgradnjo 
poznavanja in rabe tujega jezika. 
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Jernej Stojnšek, prof.,  
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Razred/i: 8. 
Število vključenih učencev: 4 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
23 (število ur je bilo iz 35 

zmanjšano na 23, preostale 
ure so bile prenesene na 

druge podaktivnosti PoŠ) 

23 100       

 
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 
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, ker je bila formirana samo 1 skupina, je del ur bil prenesen na druge podaktivnosti. 
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Jernej Stojnšek, prof.,  
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 
Razred/i: 6. 
Število vključenih učencev: 3 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
23 (število ur je bilo iz 30 

zmanjšano na 23, preostale 
ure so bile prenesene na 

druge podaktivnosti PoŠ) 

23 100       

 
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 razumejo nastanek 
nebesnih pojavov 

ni tveganj / / 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
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. Ob koncu aktivnosti so se preizkusili v sestavljanju modela rakete Saturn V, ki je na ogled v učilnici ZE. 
Učne ure so bile realizirane v skladu z načrtovanimi vsebinami letnega načrta. Zaradi težav centra KSEVT, le-tega nismo obiskali 
in je bil del ur prenesen na druge podaktivnosti. 
 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Janja Bek 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 
Razred/i: 1. -9. 
Število vključenih učencev: 470 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September Priprava ekoakcijskega načrta                   
Oktober Vzgojati  za okoljsko odgovornost. 

-1. AKCIJA zbiranja časopisnega 
papirja   

Velika količnina 
zbranega 
papirja, ki 
prehitro zapolni 
zabojnik. 

Hitra komunikacija z 
organizacijo, ki nam 
priskrbi nov zabojnik. 

      

November Vzgojati  za zdrav način življenja v 
zdravem okolju (uvajanje ekološko 
predelane hrane, pitniki, gibanje) 
-TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK 
  

 
Preveč 
odpadkov 

 
Predhodni pogovor in 
eko delavnice o 
pomenu ekološke in 
lokalno pridelane 
hrane.  
 

      

December likovni natečaj- 
PREDNOVOLETNI ČAS 

                  

Januar  Vzpodbujanje branja knjig z 
ekološko vsebino. 
-EKO BRANJE 

Aktivni učenci 
samo na I. 
triadi.  

Vzpodbuditi in 
motivirati še učence na 
II. triadi. 

      

Februar Učinkovita raba naravnih virov 
(voda, odpadki, energija) 
-EKO PAKET- izdelaj nov izdelek 
iz tetrapaka 
-VARČEVANJE Z ENERGIJO 
(skozi vso šolsko leto) 
 

                  

Marec Pridelava eko hrane   
-EKO VRTILNICA 
 

Slabši pridelek 
(vremenske 
neprilike) 

Določiti in aktivirati 
učence, da sproti 
skrbijo za rast in 
razvoj zelenjave in 
zelišč.  

      

April Vzgojati  za okoljsko odgovornost. 
-2. AKCIJA zbiranja čsopisnega 
papirja. 
22. 4. 2014- Svetovni dan zemlje  
-EKO RAZSTAVA 
 

                  



 

 

Maj Vzgajati za zdrav način 
življenja(gibanje)  
-ŠPORT ŠPAS 
 
 

Slabo vreme Prestavitev športnega 
dne na naslednji 
vremenu primeren 
dan. 

      

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Janja Bek Uspešno oddan in izpolnjen ekoakcijski 
načrt. 

      

Oktober Janja Bek Jesenska akcija zbiranja starega papirja. 
Zbrali smo 7909 kg starega papirja. 

      

November Nataša Berk Uspešno predstavljene tradicionalne jedi, 
zadovoljstvo učencev in učiteljev ob 
TRADICIONALNEM SLOVENSKEM 
ZAJTRKU. 

      

December Janja Bek Uspešno smo izvedli likovni natečaj- 
PREDNOVOLETNI ČAS 

      

Januar Razredničarke in 
vzgojiteljice 1. triade 

Branje eko knjig in poustvarjanje na 
njihovo vsebino. 

      

Februar Janja Bek 
 
Janja Bek 

Eko paket- izdelava ptičjih hišic iz 
tetrapake. 
Zimska akcija zbiranja starega papirja. 
Zbrali smo 6297 kg. 

      

Marec Vanja Užmah Priprava in obdelovanje eko vrta.  
Na koncu šolskega leta so si učenci, ki so 
pridno skrbeli za vrt pripravili jedi iz eko 
vrta. 

      

April Janja Bek Pomladanska akcija zbiranja starega 
papirja. Zbrali smo 4731kg. 

      

Maj Dragan Šučur Druženje in gibanje vseh generacij je 
zaradi slabega vremena odpadlo. 

      

Junij Janja Bek Uspešno izpolnjen in zaključen 
ekoakcijski načrt. 

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
V šolskem letu 2014/2015 smo izvedli tri projekte iz ekoakcijskega načrta in sicer: 
1. EKOBRANJE 
2. EKO VRT 
3. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
Izvedli smo že tri zbiralni akciji zbiranja satarega 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 18937 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 osebne ščite iz odpadnega materiala in tako opozarjali na vrednoto 
varčevanja.  Izdelke smo ob svetovnem dnevu zemlje, 22. 4. 2015  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 bil tudi 
letos bogat in so ga učenci pojedli pri šolskem kosilu.  
 

 
Izvajalec ID: Marjana Führer 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I., II., III.,. 
Vključeni razredi: 1 do 9. 
Skupno število vključenih učencev: 546 od tega deklic: 256 in dečkov: 290 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Spodbujanje učencev k zdravemu načinu življenja, k koristnim življenjskim navadam, h gibanju.      
CILJ 2: Z ustrezno prehrano vplivati na spremembo načina življenja. 
CILJ 3: Krepiti pozitivno samopodobo. 



 

 

 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September       Jej in gibaj se 
zdravo 

                            

Oktober       P?eš ali s 
kolesom v šolo, 
po rogramu FIT 

                              

November       Gibanje za 
zdravje. 

                              

December       Hura prosti čas.                               
Januar       Orientacijski 

pohod. 
                              

Februar       Športni dan treh 
generacij. 

                              

Marec       Šport špas              
 

            

April  
 

Zdrava 
prehrana Šolsko 
mleko in sadje 
 

                              

Maj       Duševno 
zdravje To sem 
jaz 

                              

Junij       Etika in vrdnote                               
 
Udeležba na tekmovanjih: šolsko 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Zadovoljni otroci, zadovoljni starši. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta:  
Vizija projekta zdrave šole je skrb za zdravje. Vse navedene vsebine so se izvajale vse leto pri urah pouka, dnevih 
dejavnosti, z načinom življenja in dela v šoli in doma, pri raznih projektih. Vse naštete naloge so podrobneje opisane v 
poročilih izvajalcev zadolženih za posamezno področje. 
 
 

Č

 
Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Mateja Vidovič prof., AndrejaMašera prof., Jožica Nuč prof.,  Gabi Čakš prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Aktiv TJA  
Razred/i: 6-9 
Število vključenih učencev: 50 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
5 5 100 100 

 
Udeležba na tekmovanju:  šolsko  
 
Organizacija tekmovanja:  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 

Učenci se bodo v razredu 
preizkusili v črkovanju 

Pomanjkanje zanimanja za 
aktivnost. 

Pripraviti učence k  
poglabljanju vsebin in jih 

      



 

 

angleških besed (po 
zahtevnosti). 

pravočasno povabiti k 
sodelovanju. 

Učenci, ki bodo prišli v ožji 
krog izbire, bodo tekmovali 
in se preizkušali v 
črkovanju besed in se 
predstavili sošolcem. 

                  

Učenci bodo spoznali še 
eno vrsto preizkušanja 
svojih  jezikovnih spretnosti 
in bodo suvereno nastopali 
pred sošolci. 

Učence bo strah nastopati 
pred sošolci. 

Učenci bodo imeli 
priložnost sodelovati že v 
razredu, kjer se bodo lahko 
otresili morebitnih strahov 
pred nastopi. 

      

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Predstaviti otrokom aktivnosti, 

ki bodo sledile. Povabiti otroke 
k sodelovanju. Izvedba 
predtekmovanj znotraj razreda. 
Izvedba dejavnosti z nastopom 
najuspešnejših učencev, pred 
javnostjo. 

Ogromen odziv učencev, zato smo morali organizirati 
predtekmovanje v razrredih, da smo dobili le po pet najboljših 
učencev na razred. Vsako leto poiskati zanimivo temo za učence! 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Zaključim lahko, da se je na teden jezikov prijavilo ogromno učencev, saj je interes za predtekmovanje bil izjemen. Učenci so zato 
teden jezikov vzeli, kot dodatno obogatitveno dejavnost, pristop k tekmovanju je bil resen in odgovoren. Učenci so izkazali odlično 
znanje v črkovanju dolgih, nepoznanih in težkih besed. Na zaključnem tekmovanju so najboljši učenci prejeli diplome. Teden jezikov 
ocenjujem, kot uspešen iz vidika zanimanja in znanja naših učencev. 
 

Č Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Mitja Štorman, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 
Razred/i: 1. - 5. 
Število vključenih učencev: 51 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
5 x 35 5 x 35 100% 100% 

 
Podatki se izpolnijo le za tekmovanja v znanju, veščinah in spretnostih: 
Udeležba na tekmovanju:  šolsko 
 
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 Spontano usvajati prvine nemškega 

jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik. Postopoma razvijati 
vse jezikovne tehnike. 

/       Cilj je bil realiziran 

Oktober Spontano usvajati prvine nemškega 
jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik. Postopoma razvijati 
vse jezikovne tehnike 

/       Cilj je bil realiziran 

November Spontano usvajati prvine nemškega 
jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik. Postopoma razvijati 
vse jezikovne tehnike 

/       Cilj je bil realiziran 

December Spontano usvajati prvine nemškega 
jezika. Prodobivati občutek in 

/       Cilj je bil realiziran 



 

 

posluh za jezik. Postopoma razvijati 
vse jezikovne tehnike 

Januar  Spontano usvajati prvine nemškega 
jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik. Postopoma razvijati 
vse jezikovne tehnike 

/       Cilj je bil realiziran 

Februar Spontano usvajati prvine nemškega 
jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik. Postopoma razvijati 
vse jezikovne tehnike 

/       Cilj je bil realiziran 

Marec Spontano usvajati prvine nemškega 
jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik. Postopoma razvijati 
vse jezikovne tehnike 

/       Cilj je bil realiziran 

April Spontano usvajati prvine nemškega 
jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik. Postopoma razvijati 
vse jezikovne tehnike 

/       Cilj je bil realiziran 

Maj Spontano usvajati prvine nemškega 
jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik. Postopoma razvijati 
vse jezikovne tehnike 

/       Cilj je bil realiziran 

Junij Spontano usvajati prvine nemškega 
jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik. Postopoma razvijati 
vse jezikovne tehnike 

/       Cilj je bil realiziran 

Julij Spontano usvajati prvine nemškega 
jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik. Postopoma razvijati 
vse jezikovne tehnike 

/       Cilj je bil realiziran 

Avgust Spontano usvajati prvine nemškega 
jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik. Postopoma razvijati 
vse jezikovne tehnike 

/       Cilj je bil realiziran 

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

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 Mitja Štorman, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s 
programom dela. 

      

April Mitja Štorman, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s 
programom dela. 

      

Maj Mitja Štorman, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s 
programom dela. 

      

Junij Mitja Štorman, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s 
programom dela. 

      

Julij Mitja Štorman, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s 
programom dela. 

      

Avgust Mitja Štorman, prof. Vsebine so bile realizirane v skladu s 
programom dela. 

      

 
 
 



 

 

ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Pouk nemščine je potekal 1x tedensko, oblikovanih je bilo 5 skupin ( 3 na centralni šoli in 2 na podružničnih šolah) Ure so se 
izvajale nulte ure in od 13.50 do 14.50. Na podružnicah so bili razredi mešani in sicer od 2.-5. razreda. V petem razredu smo se z 
učenci pripravljali tudi na bralno značko. 
 
DOSEŽKI  
 
število drugih priznanj 
2x priznanje za sodelovanje na bralni znački 
4x potrdilo za sodelovanje na bralni znački  
 
 

Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Mitja Štorman, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 
Razred/i: 6. a in 6. b 
Število vključenih učencev: 45 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
2x70 70 (6.a), 70(6.b) 100% 100% 

 
Podatki se izpolnijo le za tekmovanja v znanju, veščinah in spretnostih: 
Udeležba na tekmovanju:  šolsko  
 
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 Učence seznaniti z bistvenimi 

značilnostmi nemškega jezika. 
Prodobivati občutek in posluh za 
jezik. Enakomerno razvijati vse 
jezikovne sposobnosti. 

tveganj ni       Cilj je bil realiziran 

Oktober Učence seznaniti z bistvenimi 
značilnostmi nemškega jezika. 
Prodobivati občutek in posluh za 
jezik. Enakomerno razvijati vse 
jezikovne sposobnosti 

tveganj ni       Cilj je bil realiziran 

November Učence seznaniti z bistvenimi 
značilnostmi nemškega jezika. 
Prodobivati občutek in posluh za 
jezik. Enakomerno razvijati vse 
jezikovne sposobnosti 

tveganj ni       Cilj je bil realiziran 

December Učence seznaniti z bistvenimi 
značilnostmi nemškega jezika. 
Prodobivati občutek in posluh za 
jezik. Enakomerno razvijati vse 
jezikovne sposobnosti 

tveganj ni       Cilj je bil realiziran 

Januar  Učence seznaniti z bistvenimi 
značilnostmi nemškega jezika. 
Prodobivati občutek in posluh za 
jezik. Enakomerno razvijati vse 
jezikovne sposobnosti 

tveganj ni       Cilj je bil realiziran 

Februar Učence seznaniti z bistvenimi 
značilnostmi nemškega jezika. 
Prodobivati občutek in posluh za 
jezik. Enakomerno razvijati vse 
jezikovne sposobnosti 

tveganj ni       Cilj je bil realiziran 

Marec Učence seznaniti z bistvenimi 
značilnostmi nemškega jezika. 
Prodobivati občutek in posluh za 

tveganj ni       Cilj je bil realiziran 



 

 

jezik. Enakomerno razvijati vse 
jezikovne sposobnosti 

April Učence seznaniti z bistvenimi 
značilnostmi nemškega jezika. 
Prodobivati občutek in posluh za 
jezik. Enakomerno razvijati vse 
jezikovne sposobnosti 

tveganj ni       Cilj je bil realiziran 

Maj Učence seznaniti z bistvenimi 
značilnostmi nemškega jezika. 
Prodobivati občutek in posluh za 
jezik. Enakomerno razvijati vse 
jezikovne sposobnosti 

tveganj ni       Cilj je bil realiziran 

Junij Učence seznaniti z bistvenimi 
značilnostmi nemškega jezika. 
Prodobivati občutek in posluh za 
jezik. Enakomerno razvijati vse 
jezikovne sposobnosti 

tveganj ni       Cilj je bil realiziran 

Julij Učence seznaniti z bistvenimi 
značilnostmi nemškega jezika. 
Prodobivati občutek in posluh za 
jezik. Enakomerno razvijati vse 
jezikovne sposobnosti 

tveganj ni       Cilj je bil realiziran 

Avgust Učence seznaniti z bistvenimi 
značilnostmi nemškega jezika. 
Prodobivati občutek in posluh za 
jezik. Enakomerno razvijati vse 
jezikovne sposobnosti 

tveganj ni       Cilj je bil realiziran 

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

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 Mitja Štorman, prof. Program je bil realiziran v skladu z 
učnim načrtom. 

      

April Mitja Štorman, prof. Program je bil realiziran v skladu z 
učnim načrtom. 

      

Maj Mitja Štorman, prof. Program je bil realiziran v skladu z 
učnim načrtom. 

      

Junij Mitja Štorman, prof. Program je bil realiziran v skladu z 
učnim načrtom. 

      

Julij Mitja Štorman, prof. Program je bil realiziran v skladu z 
učnim načrtom. 

      

Avgust Mitja Štorman, prof. Program je bil realiziran v skladu z 
učnim načrtom. 

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Pouk nemščine je potekal 2x tedensko, pouk pa se je izvajal 1. in 6. šolsko uro. Pouk je potekal v skladu z učnim načrtom. V obeh 
oddelkih smo se z učenci pripravljali tudi na bralno značko, ki se je izvedla v mesecu marcu. 
 
DOSEŽKI  
 
število drugih priznanj 
26x priznanje za sodelovanje na bralni znački 
10x potrdilo za sodelovanje na bralni znački  
 



 

 

 

 
Izvajalec ID: Urban Šipec, Marko Čonžek 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I., II., III. VIO 
Vključeni razredi: 1.- 9. razred 
Skupno število vključenih učencev: 227 od tega deklic:98 in dečkov:129  
 

Število dodeljenih 
ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 
850       850       100      100 

 
 Strateški cilj/cilja/cilji:  
 
CILJ 1: dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga 
CILJ 2: učencem predstaviti lokalna športna društav 
CILJ 3: zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September Izboljšati 
gibalno 
učinkovitost
. 
Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo in 
drugih iger. 
Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

aktivnosti v času 
pouka 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

      da       

Oktober Izboljšati 
gibalno 
učinkovitost
. 
Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo in 
drugih iger. 
Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

aktivnosti v času 
pouka, 
rogaški tek, 
predstavitev 
twirlinga, 
športni teden v 
času počitnic 
 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

      da       

November Izboljšati 
gibalno 
učinkovitost
. 

aktivnosti v času 
pouka 
 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 

      da       



 

 

Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo in 
drugih iger. 
Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

December Izboljšati 
gibalno 
učinkovitost
. 
Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo in 
drugih iger. 
Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

aktivnosti v času 
pouka, 
športni teden v 
času počitnic 
 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

      da       

Januar Izboljšati 
gibalno 
učinkovitost
. 
Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo in 
drugih iger. 
Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

aktivnosti v času 
pouka, 
športni teden v 
času počitnic, 
predstavitev 
plezanja,namizni 
tenis,pohodništvo,
hiphop 
 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

      da       

Februar Izboljšati 
gibalno 
učinkovitost
. 
Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo in 
drugih iger. 
Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

aktivnosti v času 
pouka, 
športni teden v 
času počitnic 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 

      da       



 

 

(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

Marec Izboljšati 
gibalno 
učinkovitost
. 
Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo in 
drugih iger. 
Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

aktivnosti v času 
pouka,predstavite
v karateja, 
juda,balinanja, 
tenisa, baseballa 
 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

 da  

April Izboljšati 
gibalno 
učinkovitost
. 
Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo in 
drugih iger. 
Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

aktivnosti v času 
pouka, 
predstavitev 
planinskega 
društva 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

      da       

Maj Izboljšati 
gibalno 
učinkovitost
. 
Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo in 
drugih iger. 
Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

aktivnosti v času 
pouka 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

      da       

Junij Izboljšati 
gibalno 
učinkovitost
. 
Usvojiti 
športno 

aktivnosti v času 
pouka, 
športno dopoldne, 
športni teden v 
času počitnic 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 

      da       



 

 

znanje iger 
z žogo in 
drugih iger. 
Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

glave, 
kolen, 
udarnine). 

Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

Julij Izboljšati 
gibalno 
učinkovitost
. 
Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo in 
drugih iger. 
Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

športni teden v 
času počitnic 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

   

Avgust Izboljšati 
gibalno 
učinkovitost
. 
Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo in 
drugih iger. 
Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

športni teden v 
času počitnic 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

   

 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti:       
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Uspešno smo realizirali vse zastavljene aktivnosti na 
začetku šolskega leta. Učenci so imeli možnost spoznati več različnih lokalnih športnih društev. Vse izvedene počitniške 
in sobotne aktivnosti so bile dobro obiskane, v okviru normativov ZŽS-ja. Na konferencah in svetu staršev smo redno 
seznanjal učitelje z opravljenim delom. 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Petra Polajžer 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Janja Bek, Marta Weilguni, Tanja Pirš, Helena Mikša, Gabrijela Žagar, Damjana Kralj, 
Natalija Šlogar, Ksenija Šket, Mojca Pažon,  Melita Tkalec Plemenitaš, Marko Čonžek   
Razred/i: 1., 2., 3., 1.-3. POŠ SV. Florijan, 1. - 4. POŠ Kostrivnica  
Število vključenih učencev: 193 



 

 

 
Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

315 315 100       
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
ZAVOD FIT  
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 razvijati in ustvarjati učenje skozi 

gibanje in gibanje skozi igro 
neupoštevanje 
fit načel 

sprotno načrtovanje in 
planiranje  

      

Oktober izvesti FIT obvezni progam v 
povezavi s svetovnim dnevom hoje 
(15.10. 2014)  
izdelovanje jesenske čutne poti ob 
dnevu otroka 

nepravočasno 
planiranje in 
izvedba 
določene 
aktivnosti 

štirinajst dni pred 
aktivnostjo potrebna 
načrtovanost in 
zadolžitve 
posameznikov za 
izvedbo 

      

November izvedba fit praktične interne 
delavnice za učiteljice vključene v 
projekt 

neprisotnost  pravočasno 
obveščanje, 
usklajevanje termina 

      

December izvedba fit delavnice za starše                   
Januar  izdelovanje zimske čutne poti 

izvedba delavnice dan brez 
televizije in računalnika  

pomankanje 
snega 

            

Februar                         
Marec izvedba fit praktične interne 

delavnice za učiteljice vključene v 
projekt 

neprisotnost pravočasno 
obveščanje, 
usklajevanje termina 

      

April izvesti FIT obvezni progam v 
povezavi s svetovnim dnevom 
zdravja (7. 4. 2015) 

nepravočasno 
planiranje in 
izvedba 
določene 
aktivnosti 

štirinajst dni pred 
aktivnostjo potrebna 
načrtovanost in 
zadolžitve 
posameznikov za 
izvedbo 

      

Maj izvesti FIT obvezni progam v 
povezavi s svetovnim dnevom 
družine (16. 5. 2015)  

nepravočasno 
planiranje in 
izvedba 
določene 
aktivnosti 

štirinajst dni pred 
aktivnostjo potrebna 
načrtovanost in 
zadolžitve 
posameznikov za 
izvedbo 

      

Junij izvesti FIT obvezni progam v 
povezavi s svetovnim dnevom 
športa (3. 6. 2015) 

nepravočasno 
planiranje in 
izvedba 
določene 
aktivnosti 

štirinajst dni pred 
aktivnostjo potrebna 
načrtovanost in 
zadolžitve 
posameznikov za 
izvedbo 

      

Julij evalvacija projekta nesprotna 
analiza 
spremljanjev 
izvedenih nalog 

obdelava podatkov po 
izvedenih aktivnostih 

      

Avgust                         
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September vse učiteljice da       
Oktober Ksenija Šket da       

November Petra Polajžer da       
December Petra Polajžer da       

Januar Janja Bek da       
Marec Petra Polajžer da       
April Gabrijela Žagar da       
Maj Natalija Šlogar da       



 

 

Junij Petra Polajžer da       
Julij Petra Polajžer da       

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Otroci so naša prihodnost in upanje na boljši svet. Največje darilo, ki jim ga lahko poklonimo je, da jim ne odvzamemo navdušenosti 
nad gibanjem, da izboljšamo njihove ustvarjalne sposobnosti in jim s tem pomagamo izpeljati njihove načrte. Otroška domišljija ne 
pozna meja, zato je prav, da jih ves čas spodbujamo. Kot učitelji imamo najlepše poslanstvo na svetu-možnost, da otroka vpeljemo 
v svet ustvarjalnosti, da oblikujemo tu in tam kakšen pogled na stvarnost in da s svojo srčnostjo "oblikujemo" zametke celovitih 
mladih osebnosti. Če damo otroku možnost "ustvarjalno misliti" z gibanjem, razvijamo njegov domišljijski in intuivni svet. Kajti 
gibanje je univerzalna govorica, ki je od prvih razvojnih obdobij otroku najbližja. 
Skozi celotno šolsko leto smo uspešno sledili osnovnim, obveznim in izbirnim vsebinam programa,  načrtovanega ob  začetku 
šolskega leta. 
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 spremljale dosežke učencev in sledile opisnikom 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 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.  
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Petra Polajžer 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Gabrijela Žagar 
Razred/i: 3. a 
Število vključenih učencev: 19 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
70 70 100       

 
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 povečati potrebe po gibanju 

vključene generacije 
nerealizirane 
ure  

sprotno nadomeščanje 
odpadlih ur 

skupno in dosledno 
načrtovanje z 
razredno učiteljico 

Oktober doseganje ravnovesja med potrebo 
po gibanju in zahtevami pouka 
 

                  

November spremljanje sprememb v vedenju in 
delovnih navadah in s tem 
posledično              povečanje daljše 
koncentracije za delo 

                  

December usredotočenje in privajanje na 
daljše oblike dela 

                  

Januar  zagotavljati vsakodnevno gibalno 
aktivnost v šoli 

                  

Februar povečanje gibalnih sposobnostih                   
Marec doseganje umirjenosti in 

osredotočenja 
                  

April razvijati in ustvarjati učenje skozi 
gibanje in gibanje skozi igro 

                  

Maj spoznavanje različnih športnih 
zvrsti 

                  

Junij evalvacija in analiza rezultatov                   
 
 
 



 

 

IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Petra Polajžer da       
Oktober Petra Polajžer da       

November Petra Polajžer da       
December Petra Polajžer da       

Januar Petra Polajžer da       
Februar Petra Polajžer da       
Marec Petra Polajžer da       
April Petra Polajžer da       
Maj Petra Polajžer da       
Junij Petra Polajžer z gibalnimi vsakodnevnimi aktivnostmi 

smo uspeli doseči večji napredek 
učencev na psihomotoričnem področju, 
posledično s tem pa umerjenost in večjo 
koncentracijo pri pouku.Napredek se je 
pokazal na dobrih rezultati gibalnih 
sposobnosti, pri motivacija za delo, 
umirjenost in doseženo enakomerno 
ravnovesje med psihičnimi in fizičnimi 
obremenitvami. 

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Za nadstandardni športni oddelek smo se odločili zaradi opažanja povečanja potrebe po gibanju vključene generacije. Ker so rezultati 
bili zelo pozitivni smo v oddelku z nadstandardnim programom nadaljevali tudi v letošnjem šolskem letu. 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. Učenci so 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. Analiza testiranja za športnovzgojni karton kažejo 
zelo dobre rezultate generacije na gibalnem področju. Večina učencev ima nadpovprečne rezultate v svoji starostni ganeracije 
slovenskih otrok. V oddelku sta dve uri potekali skupaj z razredno učiteljico, kar smo spretno izkoriščali predvsem za aktivnosti v 
naravi in fit aktivne  pohode.  Starši so bili z izvajanjem in napredkom dosežka otrok zelo navdušeni, zato bodo učence z veseljem 
vpisali v projekt Zdrav življenjski slog.  
 
DOSEŽKI  
 
število drugih priznanj 
19 kolajn Zlati sonček 
1 diploma Zlati sonček  
 
drugi, ne - tekmovalni dosežki 
visoko povprečje pri testiranju gibalnih sposobnosti učencev 
 
RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 
Delo v oddelku je bilo izredno ustvarjalno, motivirano pravi izziv za učiteljico, saj se je izkazalo dejstvo, da ima učitelj najlepše 
poslanstvo na svetu, saj ima možnost otroka v svet ustvarjalnosti. Če damo otroku možnost "ustvarjalno misliti" z gibanjem, 
razvijamo njegov domišljijski in intuitivni svet.  

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Nataša Berk 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: kuhinjsko osebje, Brigita Hauptman, Nataša Berk 
Razred/i: vsi 
Število vključenih učencev: 547 
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja RS. 



 

 

 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September Uživati sezonsko lokalno dostopna 

živila ekološke pridelave. 
Vključevati v projekt avtohtone 
sorte sadje in zelenjave. 
Prevzemati odgovornost za lastno 
zdravje in spodbujati k pozitivnemu 
odnosu do narave in okolja 
 

Visoke cene 
lokalno 
dostopnih živil 
ekološke 
pridelave. 
Odklonilno 
vedenje pri 
uvajanju novih 
živilskih 
proizvodov. 
Zadostiti vsem 
kriterijem 
HACCP 
monitoringa 
 

Manj razdelitev a 
ohranitev visoke 
kakovosti živil. 
Aktivna udležba pri 
izboru novih 
proizvodov:  izvedba 
ankete, degustacija. 
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  
 

Projekt je bil v celoti 
realiziran. V 
prihodnje bolj 
raziskati lokalni trg in 
razširiti ponudbo živil 
v okviru uredbe. 

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

Oktober Nataša Berk Pridobitev izjav staršev za izpolnitev 
spletnega vprašalnika. 
Izpolnitev anketnega vprašalnika za 
odgovorno osebo 
Izpolnjevanje spletnega anketnega 
vprašalnika I. Inštituta za varovanje, 
učenci paralelk: 
4.a, 6.a, 8.a, 4.K in 4. Sv. F. 
Izvedba prijavnega postopka za izvajanje 
projekta v šol. letu 2015/2016 

      

November Nataša Berk 
kuhinjsko osebje 

Priprava načrta izvedbe projekta. 
Po načrtu razdeljevanja, začetek 
razdelitev ekološko pridelanega sadja in 
zelenjave lokalnega pridelovalca 
Izvedene promocijske aktivnosti v okviru 
projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 
Izvedeni sta dve razdelitvi ekološko 
pridelanega sadja 
 

      

December Nataša Berk 
kuhinjsko osebje 

Izvedene tri razdelitve ekološko 
pridelanega sadja 

      

Januar Nataša Berk 
kuhinjsko osebje 

Izvedene štiri razdelitve ekološko 
pridelanega sadja  

      

Februar Nataša Berk 
kuhinjsko osebje 

Izvedene tri razdelitve ekološko 
pridelanega sadja 
Vložen prvi zahtevek za izplačilo 
(obdobje od 1.9.2014-31.12.2014)    
 

      

Marec Nataša Berk 
kuhinjsko osebje 

Izvedene štiri razdelitve ekološko 
pridelanega sadja  

      

April Nataša Berk 
kuhinjsko osebje 

Izvedena ena razdelitev ekološko 
pridelanega sadja 
Vložen drugi zahtevek za izplačilo 
(obdobje od 1.1.2015-31.3.2015)    

      



 

 

 
Maj Nataša Berk 

kuhinjsko osebje 
Izvedeni dve razdelitvi ekološko 
pridelanega sadja in zelenjave  
 

      

Junij Nataša Berk 
kuhinjsko osebje 

Izvedeni dve razdelitvi ekološko 
pridelanega sadja 
Izpolnjevanje spletnega anketnega 
vprašalnika II. Inštituta za varovanje, 
učenci paralelk: 
4.a, 6.a, 8.a, 4.K in 4. Sv. F. 

      

Julij       Izvedene tri razdelitve ekološko 
pridelanega sadja in zelenjave  
(eko jabolka, eko korenje) 
Vložen tretji zahtevek za izplačilo 
(obdobje od 1.4.2015-24.6.2015)    

      

 
RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 
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 21 razdelitev ekološko pridelanega sadja 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. V okviru projekta smo učencem ponujali izključno ekološko pridelano sadje in zelenjavo lokalnega 
pridelovalca in le-to bomo  razdeljevali tudi v prihodnjem šolskem letu.  
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Nataša Berk 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: kuhinjsko osebje, Franc Kregar, Brigita Hauptman, Nataša Berk 
Razred/i: vsi 
Število vključenih učencev: 547 
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja RS 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September Krepiti znaje in vščine za zdravo 

prehranjevanje ter zdrav življenjski 
slog in uvajati nove mlečne 
proizvode v okviru uredbe. 
Vplivati na odnos učencev do 
mleka in po zaslugi projekta oživiti 
stra jedi.  

Odklonilno 
vedenje pri 
uvajanu novih 
živilskih 
proizvodov. 
Zadostiti vsem 
kriterijem 
monitoringa. 

Aktivna udeležba pri 
izboru novih 
proizvodov: izvedba 
ankete, degustacija. 
Aktivna udeležba pri 
pripravi obroka - 
izvedba animacijsko-
vzgojne delavnice v 
prisotnosti 
kuhinjskega osebja z 
usvojenimim 
veščinami HACCP 
monitiringa, izdelava 
in predstavitev 
projektne naloge. 
 

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Učencem smo skozi celo šolsko leto za 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. Vsak torek smo učencem ponudili sir brez 
laktoze. V okviru projekta smo uspešno izvedli 109 razdelitev mleka in 37 razdelitev sira. 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.   
 



 

 

Č

OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Marjana Zajko 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Marta Weilguni, Helena Mikša, Mojca Kmetec 
Razred/i: 4. 
Število vključenih učencev: 5 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
7 7 100 100 

 
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 
November Izdelati idejno zasnovo za 

voščilnice. 
Izdelati voščilnice, ki jih pošljemo s 
šole.  

                  

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

November Marta Weilguni, 
Helena Mikša, Mojca 
Kmetec, Marjana Zajko 

DA       

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Izdelovanje voščilnic se je nanašalo samo na mesec november, ko je bilo potrebno izdelati idejno zasnovo za voščilnice, nato pa se 
je izvedla izdelava voščilnic. Pri tem so sodelovale tri učiteljice, pomagalo pa je še pet učencev.  
 
 

Č Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Marta Weilguni, Helena Mikša 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Marta Weilguni, Helena Mikša 
Razred/i: 1. - 5. 
Število vključenih učencev: 20 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
8 8 100 100 

 
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 Spodbujanje medgeneracijskega 

sodelovanja in povezovanja s 
subjekti iz kraja - DLLU Mavrica.      

                  

Januar  Razvijanje ustvarjalne 
likovnoizrazne zmožnosti in 
negovanje individualnega likovnega 
izraza.    

                  



 

 

Februar Izbira likovne tehnike in motiva. 
Priprava podlage za  likovno  
ustvarjanje. 

                  

Marec 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.    

                  

April Učenci vrednotijo izdelke in 
sodelujejo pri postavitvi razstave.  

                  

Junij Evalviranje dela in smernice za 
naslednje šolsko leto. 

                  

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Marta Weilguni, 
Helena Mikša, DLLU 
Mavrica. 
Dogovor in načrtovanje 
aktivnosti z DLLU 
Mavrica.      

DA       

Januar Aktiv OPB-načrtovanje 
in ožji izbor otrok. 

DA       

Februar Marta Weilguni, 
Helena Mikša, DLLU 
Mavrica. 
Timski sestanek o 
načrtovanju in 
realizaciji Mavričnega 
srečanja.      

DA       

Marec Marta Weilguni, 
Helena Mikša, DLLU 
Mavrica. 
18. 3. 2015 - 
MAVRIČNO 
SREČANJE na 
centralni šoli. 

Zaradi zasedenosti članov društva 
Mavrica smo srečanje izvedli v mesecu 
juniju. 

      

April Marta Weilguni, 
Helena Mikša. 
Priprava razstave v avli 
šole. 

Razstava v avli šole se uredi meseca 
junija. 

      

Junij Marta Weilguni, 
Helena Mikša, DLLU 
Mavrica. 
Evalvacija.     

DA       

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
V mesecu juniju smo v času OPB organizirali že tradicionalno MAVRIČNO SREČANJE. Ga. Jožica Trobec iz društva Mavrica se 
je prijazno odzvala našemu vabilu in s seboj pripeljala še druge likovne umetnike. Skupaj z njimi smo  5. junija v popoldanskem 
času pripravili pravo slikarsko kolonijo, namen srečanja je bilo medgeneracijsko sodelovanje. Pri ustvarjanju so sodelovali učenci 
od 1. do 5. razreda. Odločili smo se za slikanje, slikarstvo je namreč ena izmed temeljnih strok likovne umetnosti, ki ima za 
osnovo ploskev in upodobitve gradi z uporabo barve in črt. Mladi umetniki so slikali tihožitja, motiv za slikanje so bile različne 
postavitve sadja in starih predmetov. Likovni umetniki so jim svetovali pri delu in jim podali marsikateri uporabni nasvet, ki bo 
mladim ustvarjalcem koristil pri nadaljnjem ustvarjanju. Ob koncu srečanja so nam likovniki društva Mavrica podarili slike, katere 
so slikali skupaj z nami. Izdelke, ki so nastali na srečanju sva razstavili v avli šole. 
 
RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 
Skupaj smo preživeli prijeten ustvarjalen popoldan, ki se ga bomo radi spominjali in ga v naslednjem šolskem letu  ponovili. 
 
  
 



 

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Marta Weilguni, Helena Mikša 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Damjana Kralj, Natalija Šlogar, Janja Bek, Tanja Pirš, vzgojiteljice bodočih prvošolcev 
Razred/i: 1. 
Število vključenih učencev: 56 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
8 12 150 100 

 
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                         
Oktober Spoznavanje in navezovanje stika z 

bodočimi prvošolčki. Omiliti 
prehod otrok iz vrtca v šolo. 

Nesodelovanje 
otrok, ki ne 
obiskujejo 
vrtca.     

Pisno povabilo otrok 
na druženja v 1. 
razred. 

      

December Sodelovanje z vzgojiteljicami 
bodočih prvošolčkov pri 
načrtovanju druženj s 5-letniki. 
Omiliti prehod otrok iz vrtca v šolo. 

                  

Februar Omiliti prehod otrok iz vrtca v šolo. Nesodelovanje 
otrok, ki ne 
obiskujejo 
vrtca.     

Pisno povabilo otrok 
na druženja v 1. 
razred. 

      

April Omiliti prehod otrok iz vrtca v šolo. Nesodelovanje 
otrok, ki ne 
obiskujejo 
vrtca.     

Pisno povabilo otrok 
na druženja v 1. 
razred. 

      

Maj Predstavitev dela v 1. razredu, 
OPB, JV in dodatnih dejavnosti. 
Delitev razredov in razredništva. 

                  

Junij Spoznavanje bodočih učiteljic in 
vzgojiteljic v matičnem razredu. 
Omiliti prehod otrok iz vrtca v šolo    

Nesodelovanje 
otrok, ki ne 
obiskujejo 
vrtca.     

Pisno povabilo otrok 
na druženja v 1. 
razred. 

      

Julij Evalvirati učinkovitost sodelovanje 
s 5-letniki. Načrtovanje dela za 
prihodnje šolsko leto. 

                  

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

Oktober Učiteljice in 
vzgojiteljice 1. 
razredov, vzgojiteljice 
bodočih prvošolčkov. 
Povabilo otrok iz vrtca 
na orientacijski pohod 
skupaj s šolarji v 
TEDNU OTROKA  

8. 10. 2014 orientacijski pohod 5-letniki 
in prvošolci; 
10. 10. 2014 dramatizacija in lutkovna 
igrica SOVICA OKA v izvedbi 2.a in 2.b 
za 5-letnike, nastop malčkov za 
drugošolce. 

      

December Učiteljice in 
vzgojiteljice 1. 
razredov, vzgojiteljice 
bodočih prvošolčkov. 
Ura prazničnih pravljic 
v 1. razredu. Obisk 

17. 12. 2014 -igralna urica v prazničnem 
decembru. 

      



 

 

otrok v vrtcu v času 
prazničnega decembra.      

Februar Učiteljice in 
vzgojiteljice 1. 
razredov, vzgojiteljice 
bodočih prvošolčkov.  
Ogled predstave 
lutkovnega krožka v 
šoli.      

Ogled dramatizacije MAČEK MURI  v 
izvedbi vzgojiteljic vrtca, druženje 
prvošolcev v vrtcu. 

      

April Učiteljice in 
vzgojiteljice 1. 
razredov, vzgojiteljice 
bodočih prvošolčkov. 
Ogled predstave 
gledališkega krožka. 

5-letniki iz vrtca si ogledajo lutkovno 
predstavo RIBICA ZMOTA IN RIBIČ 
JOŽE v izvedbi lutkovnega krožka II.OŠ. 
 
Malčki iz vrtca predstavijo drugošolcem  
dramatizacijo NA KMETIJI. 

      

Maj Učiteljice in 
vzgojiteljice 1. 
razredov.  
1. roditeljski sestanek s 
starši bodočih 
prvošolčkov-  28. 5. 
2015.    

28. 5. 2015 v dopoldanskem času: 
izvedba ure športa za prvošolce in 5-
letnike na  zunanjih igriščih II.OŠ. 
Ob 17.00 roditeljski sestanek za starše 
bodočih prvošolcev.  

      

Junij Učiteljice in 
vzgojiteljice 1. 
razredov. 
Delavnice v razredu, 
kjer bo otrok obiskoval 
1. razred - 4. 6. 2015. 

15. 6. 2015 druženje bodočih prvošolcev 
z bodočimi učiteljicami v matičnem 
razredu. 

      

Julij Učiteljice in 
vzgojiteljice 1. 
razredov. 
Evalvacija sodelovanja 
in načrtovanje dela za 
naslednje šolsko leto. 

DA       

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
V naši šoli že nekaj let izvajamo druženja, s katerimi skušamo bodočim prvošolcem prikazati utrip življenja v šoli. Dobro 
sodelovanje vrtca in šole pripomore k lažjemu prehodu otrok iz vrtca v šolo.   
V moči medsebojnega sodelovanja vzgojiteljic in  učiteljic pozitivno skrbimo, da jeseni bodoči učenci lahkotneje prestopijo šolski 
prag. 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Marjana Zajko 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: mag. Karla Škrinjarić, Leonida Medved,  Marjana Zajko, Urška Šipec, Petra Dragojević, 
Natalija Horvat 
Razred/i: 1.-5. 
Število vključenih učencev: 288 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
30 30 100       

 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, MIZŠ 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
Januar  1. Oblikovati prijavnice za  

podaljšano bivanje za bodoče 
prvošolce. 
2. Oblikovati zloženke o ključnih 
informacijah o jutranjem varstvu in 

                  



 

 

podaljšanem bivanju za starše 
bodočih prvošolcev. 

Februar 3. Razdeliti zloženke in prijavnice 
za podaljšano bivanje ob vpisu v 
šolo staršem bodočih  prvošolcev. 

                  

Marec 4. Oblikovati in razdeliti prijavnice 
za podaljšano bivanje  za učence od 
1. - 5. razreda. 
 5. Zbirati  izpolnjene prijavnice do 
prvega ponedeljka  v aprilu. 

                  

April 6. Urediti izpolnjene prijavnice po 
šolah in razredih. 
7. Zapisati sezname vpisanih 
učencev po razredih za vsako šolo 
posebej. 
8. Oblikovati skupine podaljšanega 
bivanja z upoštevanjem normativov 
(čisti, kombinirani oddelki) za 
vsako šolo posebej. 
9. Določiti  delovni čas oddelka za 
vsak oddelek podaljšanega bivanja 
(upoštevati lanske urnike, interesne 
dejavnosti, ZŽS) - predvid in deleže 
delovnih mest učiteljev 
podaljšanega bivanja. 
10. Izpolniti razpredelnico "OPB  Z 
INTERESNIMI DEJAVNOSTMI" 
(nedoločeno s strani MIZŠ). 
11. Izpolniti razpredelnico 
"DNEVNA RAZPOREDITEV UR 
PODALJŠANEGA BIVANJA PO 
URAH IN ODDELKIH" (določeno 
s strani MIZŠ). 
 

                  

Maj 12. Poslati urejeno dokumentacijo 
na MIZŠ. 

                  

Junij                         
Julij 13. Prejeti odgovor MIZŠ o 

sistemizaciji deležev delovnih mest 
učiteljev. 

                  

Avgust 14. Oblikovati oddelke glede na 
odobrene ure. 
15. Razporediti učiteljev v oddelke 
podaljšanega bivanja. 

                  

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

Januar 1., 2. Marjana Zajko DA       
Februar 3. Urška Šipec DA       
Marec 4. Marjana Zajko 

5. razredniki 1.-5. r.  
DA       

April 6.-11. Marjana Zajko DA       
Maj 12. mag. Karla 

Škrinjarić, spec. 
DA       

Julij 13. mag. Karla 
Škrinjarić, spec. 

            

Avgust 14. Marjana Zajko 
(CŠ), Petra Dragojević 
(POŠ K), Natalija 
Horvat (POŠ SF)  
15. mag. Karla 
Škrinjarić 

            

 
 
 



 

 

ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Po realiziranih vseh načrtovanih aktivnostih, nam je uspelo poslati na MIZŠ kakovostno urejeno dokumentacijo za odobritev 
oddelkov podaljšanega bivanja. V mesecu juliju in avgustu bo še potrebno izvesti aktivnost v povezavi s sistemizacijo delovnih 
mest in oblikovati oddelke glede na odobrene ure. 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Marjana Zajko 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Janja Bek, Tanja Pirš, Gabrijela Žagar, Damjana Kralj, Ksenija Šket, Natalija Šlogar  
Razred/i: 1.-3. 
Število vključenih učencev: 96 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
6 6 100       

 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
VIZ II. OŠ Rogaška, MIZŠ, Občina Rogaška Slatina 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
Januar  Oblikovanje prijavnice za  jutranje 

varstvo za bodoče prvošolce. 
Oblikovanje zloženke o ključnih 
informacijah o JUV za starše 
bodočih prvošolcev. 

                  

Marec Oblikovanje prijavnice za  jutranje 
varstvo v naslednjem šolskem letu 
za učence 1. in 2. r. 
Vračanje  prijavnice za JUV 
razredničarkam (do 1. ponedeljka v 
aprilu). 

                  

April Vračanje prijavnic za JUV v šolo za 
bodoče prvošolce. 

                  

Junij Ločiti prijavnice po šolah in 
razredih za vsako šolo posebej. 

                  

Julij Zapisati sezname učencev JUV za 
naslednje šolsko leto. 

                  

Avgust Razdeliti sezname učiteljem JUV.                   
 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

Januar Marjana Zajko DA       
Marec Marjana Zajko 

razredničarke 1. in 2. r. 
DA       

Junij Marjana Zajko DA       
Julij Marjana Zajko             

Avgust Marjana Zajko             
 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Tudi v tem šolskem letu smo oblikovali prijavnice za vključitev učenca v jutranje varstvo. V jutranje varstvo je bilo vključenih 64 
% učencev I. VIO. Seznami učencev jutranjega varstva se bodo dokončno oblikovali meseca avgusta.   
 
 

 
Izvajalec ID: Nataša Berk 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: II. in III. 



 

 

Vključeni razredi: 5.,6.,7. 
Skupno število vključenih učencev: 11 od tega deklic: 8 in dečkov: 3 
 

Število dodeljenih 
ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 
20 100-150€       po dogovoru z 

učenci glede na 
aktivnosti 

100% 100% 

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Usvojiti osnovna načela o okolju prijaznem turizmu  
CILJ 2: Spodbuditi nastanek novih pobud za turizem v okolju in ob nastajanju le-teh Rogaško Slatino še bolje spoznati 
CILJ 3: Usvojiti osnovno znanje o organizaciji dogodka in realizacija le-tega  
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September Realizirati 
projektno 
nalogo Na 
podeželje 
po veselje 

Izvedba 
dnevnega 
tabora v obliki 
delavnic ob 
Svetovnem 
dnevu turizma 
2014 

Težavna 
oživitev 
projekta na 
lokalni ravni 
pomanjkanj
e 
vodstvenih, 
upravljaljski
h in 
koordinacijs
kih  
spretnosti 
na področju 
turizma  

Povezovanje 
in 
sodelovanje 
po celotni 
vertikali (na 
lokalnem, 
regionalnem 
in državnem 
nivoju) in 
zaradi 
pomembnosti 
stkanih 
povezav 
lažja 
vključitev 
projekta v 
obstoječo 
ponudbo 
kraja   
Povezovanje, 
sodelovanje 
z ustreznimi 
pristonjimi 
institucijami 
na lokalni 
ravni  ter 
osebami s 
tovrstnim 
znanjem 

Mtiviran
ost 
učencev 
in 
aktivno 
vodenje 
vrstnikov 
na 
taboru 

      povezovanj
e, 
sodelovanj
e z 
ustreznimi 
pristojnimi 
institucijam
i na lokalni 
ravni ter 
osebami z 
različnimi 
znanji, 
spretnostm
i in talenti 

Marec Spoznati 
snovno 
dediščino 
Rogaške 
Slatine 
 
 

Obisk 
centralnega 
parka in ključnih 
objektov 
pomembnih za 
turizem 
 
Sodelovanje na 
prireditvi "Na 
Gregorjevo" 

            učenci 
zkozi 
zgodbe 
o kraju 
usvojijo: 
zgodovin
o kraja, 
razvoj, 
pomemb
ne 
mejnike 
v 
zgodovin
i kraja, 
dogodke 
in 
osebnos
ti, ki 
plemeniti
jo le-to.  

            



 

 

Maj Ponovitev 
dnevnega 
tabora v 
kolikor bo 
prvotna 
izvedba 
uspešna in 
dosežen 
želen 
rezultat 

Izvedba 
dnevnega 
tabora v obliki 
delavnic ob 
Svetovnem 
dnevu turizma 
2014 

            ni 
realizira
n 

            

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: (lahko izbereš več načinov) 
predstavitev javnosti 
drugo, kaj: Izvedba enodnevnega tabora ob Svetovnem dnevu turizma 2014. 
Predstavitev rezultata dela ID: 27.9.2014 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

turistični 
podmladek 

učencem 4.r VIZ 
II. OŠ Rogaška 
Slatina 

pod vznožjem 
griča Janina 

27.9.2015 izvedba 
enodnevnega 
tabora 

da učenci skozi 
tematske 
delavnice, 
celovito 
doživljajo naravo 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: podporo, vzpodbudo, kritiko in pohvalo 
       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja:       
 
Poimenski seznam učencev regijskih in državnih tekmovanj: 
 

Ime in priimek učenca 
tekmovalca 

tekmovanje tekmovanje tekmovanje 
regijsko dosežek državno dosežek mednarodno dosežek 

Klara Junkar Klančnik   
Zoe Draškovič         

                                    

Aneja Pašalič 
Staš Sivka 
Borut Fajs 
Domen Medved  
Lučka  Šrimpf  
Ela Bombač Drofenik   
Žana Javorič  
Tajda Prapotnik 
Klara Hrup                                               

                                    

 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti:       
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Pri projektu, ki sem ga izvajala (izvedba enodnevnega 
tabora), sem prakticirala odprti tip raziskovanja. Stakšnim načinom dela so učenci čutili moč odločanja v okviru svojih 
zmožnosti. Učenci so bili aktivno vključeni v celoten potek projekta od načrtovanja aktivnosti do evalvacije. S takšnim 
načinom dela sem pokazalaučencem zaupanje in tudi sami so pridobili zaupanje v lastne sposobnosti, pozitivno 
samopodobo in odgovornost za svoje ravnanje, saj so bili aktivni vodniki vrstnikom tekom celotnega tabora. Ključno je, 
da so se učenci skozi lastne izkušnje participacije naučili razumevanja in usklajevanja skupnih interesov, ko so dobri 
zanje in družbo. Doumeli so kako pomemben je dialog, komunikacija, izmenjava mnenj in stališč za uspešno izvedbo 
aktivnosti. 
 

 
Izvajalec ID: Mojca Kmetec 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. in II. VIO 
Vključeni razredi: 2., 3., 4., 5., 6. 
Skupno število vključenih učencev: 30 od tega deklic: 23 in dečkov: 7 
 

Število dodeljenih 
ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 



 

 

v okviru OPB poravki oblek, čevlji v okviru OPB od 
14.15 do 15.30.   

                  

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Spoznavanje, ohranjanje in negovanje ljudskih pesmi, plesov in običajev v skladu s sodobnimi spoznanji stroke 
skozi aktivno vpletanje učencev. 
CILJ 2: Seznanjanje izročila skozi igro, pesem in ples. 
CILJ 3: Ohranjanje večglasnega ljudskega petja. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September Spoznavanj
e, 
ohranjanje 
in 
negovanje 
ljudskih 
pesmi, 
plesov in 
običajev v 
skladu s 
sodobnimi 
spoznanji 
stroke skozi 
aktivno 
vpletanje 
učencev 

Ljudsko izročilo 
skozi igro, 
pesem in ples 

Nemotivira
nost 
učencev za 
ljudsko 
izročilo. 

Učenje 
ljudskega 
izročila skozi 
igro, pesem 
in ples. 

Motivacij
a otrok 
za ples 
in petje. 

      Redno 
izobraževa
nje 
mentorjev 
otroških 
folklornih 
skupin. 
Dodatno 
samoizobr
aževanje, 
prebiranje 
literature. 

Oktober Razvijanje, 
ohranjanje 
večglasneg
a ljudskega 
petja. 

Ljudsko izročilo 
skozi igro, 
pesem in ples 

Otroci, ki 
nimajo 
pevskega 
posluha. 

Izpostaviti 
otroke na 
področju igre 
in plesa. 

Motivirati 
otroke v 
skladu  z 
njihovimi 
talenti. 
Dodatno 
samoizo
braževa
nje 
mentorja
, 
prebiranj
e 
literature
.  

            

November Učenje 
plesov, 
pesmi, iger 

Ljudsko izročilo 
skozi igro, 
pesem in ples 

            Motivacij
a otrok 
za ples 
in petje. 

            

December Uenje 
plesov, 
pesmi, iger 

Ljudsko izročilo 
skozi igro, 
pesem in ples 

            Motivacij
a otrok 
za ples 
in petje. 

            

Januar Priprava 
odrske 
postavitve 

Ljudsko izročilo 
skozi igro, 
pesem in ples 

            Motivacij
a otrok 
za ples 
in petje. 

            

Februar  Priprava 
odrske 
postavitve    

Ljudsko izročilo 
skozi igro, 
pesem in ples 

            Motivacij
a otrok 
za ples 
in petje. 

            

Marec Priprava 
odrske 
postavitve, 
Priprave za 
Gregorjevo 

Ljudsko izročilo 
skozi igro, 
pesem in ples 

            Motivacij
a otrok 
za ples 
in petje. 

            



 

 

April Nastopi, 
tekmovanja 

Ljudsko izročilo 
skozi igro, 
pesem in ples 

            Motivacij
a otrok 
za ples 
in petje. 

            

Maj Uenje novih 
ljudskih 
pesmi in 
plesov 

Ljudsko izročilo 
skozi igro, 
pesem in ples 

            Motivacij
a otrok 
za ples 
in petje. 

            

Junij Igre nekoč, 
sproščeno 
druženje, 
petje 
ljudskih 
pesmi. 

Ljudsko izročilo 
skozi igro, 
pesem in ples 

            Motivacij
a otrok 
za ples 
in petje. 

            

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: (lahko izbereš več načinov) 
nastop  
predstavitev javnosti 
Predstavitev rezultata dela ID: nastopi v kraju in po Sloveniji 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

OFS Spominčice 
OFS Spominčice 

nastop v javnosti 
nastop v javnosti  

V Kulturnem 
centru 
Evropska 
ploščad  

3. 3. 2015 
 
 
8.3. 2015 

      Območno 
srečanje OFS 
mednarodno 
srečanje OFS 
Gregorjevo 

OFS nastop v javnosti Cirkovce 5.5. 2015       regijsko srečanje 
OFS 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: podporo 
       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Glavni dosežek je motivacija otrok za ljudsko izročilo. Z veseljem  obiskujejo 
vaje, pojejo ljudske pesmi. Letos je bila v ospredju igra in ponovno se je pokazalo, kako so otroci željni igre, domišljije, 
ki jih lahko popelje v svet sanj. Prav tako otroci na višji stopnji. Časa za igro primanjkuje in na takšnih dejavnostih se 
otroci lahko popolnoma sprostijo. V letošnjem letu ni bilo drila. Raje smo se posvetili skakanju gumitvista, hodili s 
hoduljami, skakali preko vrvi in pod vrvjo… Tudi, če na odru ni bilo vse popolno in enotno, bilo pa je otroško, veselo, 
razigrano. Temu bomo v nadaljne posvečali več pozornosti. 
Veliko smo prepevali.  Otroci, ki so talentirani, z večletnim prenašanjem znanja iz ljudskega petja že sami pojejo nove 
pesmi v večglasju, ostali se postopoma učijo in jim sledijo.        
 
Udeležba na tekmovanjih:(izberi tekmovanje/a) 
šolsko 
regijsko 
mednarodno 
 
Dosežki na tekmovanjih: 
 

Število 
vključenih 
učencev 

Število 
učencev 

brez 
priznanj 

Število 
prejetih 

bronastih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
regijskem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
srebrnih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
državnem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
zlatih 

priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 

mednarodnem 
tekmovanju 

30             30                   30  Gregorjevo 
 
Poimenski seznam učencev regijskih in državnih tekmovanj: 
 

Ime in priimek učenca 
tekmovalca 

tekmovanje tekmovanje tekmovanje 
regijsko dosežek državno dosežek mednarodno dosežek 

3.B 
EMA MEDVED 
JAKA MLINAR 
LEJLA SALAJI 
 
4. A 
TJAŠA COLNERIČ 

DA Ocena  
odrske 
postavitve 
9 od 10 

            Gregorjevo       



 

 

ANA DRIMEL 
EMILY FIDERŠEK 
ANDREJ GAJŠEK 
URŠKA MAJER 
DOROTEJA MIKOLIČ 
ŠPILJAR 
BORUT PELKO 
LUR JANEZ POBEŽIN 
NIKA PREVOLŠEK 
NUŠA ŠKET 
JAN ZOBEC 
 
4. B 
NASTJA GRIL 
NINA GRUJIĆ 
TINA ŽIVIČNJAK 
NEJA KORŽE 
 
5. B 
ANA BEDENIK 
NIKA BEDENIK 
DŽANA PORIĆ 
 
6. A 
MONIKA BLAŽEVIĆ 
KLARA HRUP 
KLARA JUNKAR 
KLANČNIK 
NUŠA MAJCENOVIČ 
ANEJA PAŠALIĆ 
NIKA SLATINŠEK 
LARA ŠKRABL 
 
 
Muzikanta: JERNEJ 
KORAŽIJA IN UROŠ KOS 

  
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: motiviranost otrok; nastopi v javnosti. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Otroška folklorna skupina Spominčice se je udeležila 
medobmočnega srečanja otroških folklornih skupin. Otroci so prepričali strokovne ocenjevalce in se uvrstili na regijsko 
srečanje otroških folklornih skupin, ki je bilo v Cirkovcah. Z oceno 10 pri ljudskem petju sodijo med najboljše pevce, ki 
pojejo večglasne ljudske pesmi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Rad/rada bi dodal/dodala anekdoto, doživetje...: V ospredje postavimo otroke…za njih, razvijajmo njihove talente… 
 
 

 
Izvajalec ID: Mojca Kmetec 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. in II. VIO 
Vključeni razredi: 1., 2., 3., 4. 
Skupno število vključenih učencev: 8 od tega deklic: 8 in dečkov: 1 
 

Število dodeljenih 
ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 
v okviru OPB             vsak ponedeljek 

od 14.15 do 15.00 
            

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Učenje gumitvista na sproščen in zabaven način 
CILJ 2: Glavni odmor spet posvečen gumitvistu 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 



 

 

September Učenje 
variant 
gumitvista 
in 
ohranjanje 
gumitvista v 
OŠ. 

      Poškodbe Razgibavanj
e pred 
pričetkom 
skakanja.  

Motivacij
a otrok 
za 
gumitvist
. 

Motivirati 
otroke za 
skakanje 
gumitvista 

      

Oktober Učenje 
novih 
vaiant. 

                  Motivacij
a otrok 
za 
gumitvist
. 

            

November Učenje 
spretnosti in 
utrjevanje 
variant 
gumitvista. 

                  Motivacij
a otrok 
za 
gumitvist
. 

            

December Učenje 
spretnosti in 
utrjevanje 
variant 
gumitvista. 

                  Motivacij
a otrok 
za 
gumitvist
. 

            

Januar Učenje 
spretnosti in 
utrjevanje 
variant 
gumitvista. 

                  Motivacij
a otrok 
za 
gumitvist
. 

            

Februar  Priprava 
odrske 
postavitve    

                  Motivacij
a otrok 
za 
gumitvist
. 

            

Marec Učenje 
spretnosti in 
utrjevanje 
variant 
gumitvista. 

                  Motivacij
a otrok 
za 
gumitvist
. 

            

April Učenje 
spretnosti in 
utrjevanje 
variant 
gumitvista. 

                  Motivacij
a otrok 
za 
gumitvist
. 

            

Maj Učenje 
spretnosti in 
utrjevanje 
variant 
gumitvista. 

                  Motivacij
a otrok 
za 
gumitvist
. 

            

Junij Igre nekoč, 
sproščeno 
druženje, 
petje 
ljudskih 
pesmi. 

                  Motivacij
a otrok 
za 
gumitvist
. 

Na igrišču 
je vidno, 
da je 
gumitvist 
še vedno 
zanimiv 
za otroke. 
Otroci, ki 
so pri 
interesni 
dejavnosti 
širijo 
znanje 
med 
ostale 
otroke.  

      

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: podporo 
 
       



 

 

Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: motiviranost otrok; na igrišču se ponovno 
pojavi gumitvist; sodelovanje s starši. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: otroci spet z navdušenjem skačejo gumitvist, skačejo 
preko vrvi in se igrajo različne igre z vrvjo.  Bili so navdušeni tako starši, ki so se redno vključevali pri iskanju novih 
variant gumitvista iz njihovega otroštva. Igro gumitvist bomo širili med otroke tudi v naslednjem šolskem letu, še posebej 
med glavnimi odmori.   
 
Rad/rada bi dodal/dodala anekdoto, doživetje...: Več časa preživimo z otroki v naravi. "Igra in gibanje v naravi! " Igre 
nekoč so bile bolj domiselne, v večji meri so se izvajale na svežem zraku, vključevale so večje število igralcev, zahtevale 
manj rekvizitov in vključevale več gibanja. Menim, da je prav, da so zopet prisotne med otroki in da se prenašajo iz roda 
v rod ter v določeni meri vsaj za trenutek zamenjajo računalniške igrice.  
 
 

 
Izvajalec ID: Urban Šipec, Marko Čonžek 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I., II. VIO 
Vključeni razredi: 3. in 4. razred 
Skupno število vključenih učencev: 29 od tega deklic: 6 in dečkov: 23 
 

Število dodeljenih 
ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 
25       28       112      100 

 
 Strateški cilj/cilja/cilji:  
 
CILJ 1: spoznati igro med dvema ognjema - pravila, različice igre s prilagojenimi pravili 
CILJ 2: dvigniti gibalni razvoj učencev na višjo raven, agilnost, hitrost, ujemanje žoge, meti žoge na različne načine, 

zaznave v prostoru. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September                                      
Oktober      -

izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo 
-Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

Tehnika, taktika 
igre med 2 
ognjema 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

      da       

November      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo 
-Razumeti 
pomen 

Tehnika, taktika 
igre dodge balla 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 

      da       



 

 

gibanja in 
športa 

vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay 

December      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo 
-Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

Tehnika, taktika 
igre med 4 ognji 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay 

      da       

Januar      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo 
-Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

Tehnika, taktika 
igre med 2 
ognjema z 
reševanjem 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay 

      da       

Februar      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo 
-Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

Tehnika, taktika 
elementarnih 
iger z žogo 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay 

      da       



 

 

Marec      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo 
-Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

Tehnika, taktika 
igre med 4 ognji 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay 

      da       

April      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo 
-Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

dodge ball: 
turnir 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay 

      da       

Maj      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo 
-Razumeti 
pomen 
gibanja in 
športa 

med 4 ognji 
:turnir 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay 

      da       

Junij      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno 
znanje iger 
z žogo 
-Razumeti 
pomen 

med 4 ognji 
:turnir 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna 
oprema, 
ustrezni 
športni 
rekviziti, 
Dobra psiho-
fizična 
pripravljenost 
vadečih, 

      da       



 

 

gibanja in 
športa 

ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay 

 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob 
koncu tega šolskega leta: ID med dvema ognjema smo v tem šolskem letu izvajali prvič. Interes učencev je bil visok. 
Večina učencev je ure obiskovala redno in z veseljem. Učenci so se preizkusili tudi v različnih elementarnih igrah z 
žogo,kjer so razvijali sposobnosti potrebne za igro med štirimi ognji. 
 

 

 
Izvajalec ID: Marjana Zajko 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I., II. 
Vključeni razredi: 1.-4. 
Skupno število vključenih učencev: 15 od tega deklic: 5 in dečkov: 10 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

30 brez finančnih 
sredstev 

30       100 75,4 

 
 Strateški cilj/cilja/cilji:  
 
CILJ 1: Zagotavljanje varnega, intelektualno izzivalnega okolja, ki naj spodbuja radovednost, raziskovanje, 

odkrivanje, multi-senzorno zaznavanje in čut za estetiko. 
CILJ 2: Širjenje poučevanja izven učilnice na druga predmetna področja (spoznavanje okolja, matematika, 

slovenščina, likovna in glasbena umetnost) – medpredmetno povezovanje. 
CILJ 3: Aktivnejše učenje skozi igro. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September - časovno 
raziskujejo
, 
opredeljuje
jo in 
pojasnjujej
o dogodke 
in 
sprememb
e v 
različnih 
letnih 
časih, 
- znajo 
opisati 
časovni 
potek 
pojavov, 
-
sooblikujej
o pravila 

Oblikovanje 
pravil. 
 
Opazovanje 
okolice. 
 
Kuhanje 
tekočine za 
odganjanje 
klopov - 
naravno 
zdravilo. 
 
Potovanje 
nabranih 
predmetov. 
 
Kaljenje 
želoda. 
 
 

Neprimern
o vreme. 

Izvedba ure 
v okolici 
šole ali v 
šoli. 

                  



 

 

vedenja v 
gozdu, 
- se 
zavedajo 
nevarnosti, 
ki jih 
povzročajo 
klopi, 
- vedo, da 
mlade 
rastline 
lahko 
zrastejo iz 
semen, 
- znajo 
poiskati 
razlike in 
podobnosti 
med 
rastlinami, 

Nabiranje 
listov za 
herbarij. 
 
Barvni krogi. 
 
 

Oktober - znajo 
doživljati in 
opisati 
svoja 
doživetja, 
- 
primerjajo 
količine za 
dolžino, 
- merijo 
dolžino z 
nestandar
dnimi 
enotami 
- poznajo 
in izbirajo 
ustrezne 
merske 
enote za 
merjenje 
dolžine, 
- izdelajo 
drevesni 
diagram 
po eni ali 
dveh 
spremenlji
vkah in 
stolpčnega
, 
- 
odtiskujejo 
plodove in 
drevesne 
liste, 

Opazovanje 
sprememb na 
določenem 
drevesu. 
 
 
Doživljanje z 
vsemi čutili. 
 
Matematične 
naloge 
(razvrščanje, 
urejanje, 
vzorci, 
zaporedja, 
diagrami, 
merjenje). 
 
Odtis v glino. 
 
 

                              

November - naredijo 
različne 
raziskoval
ne škatle, 
- poiščejo 
primerne 

Raziskovalne 
škatle. 
 
Naravna 
fotografija. 
 

                              



 

 

predmete 
in iz njih 
izdelajo 
naravno 
fotografijo, 
- izdelajo 
glasbilo iz 
naravnih 
materialov 
ter nanj 
spontano 
zaigrajo, 
 

Ksilofon. 
 
Merjenje 
temperature. 

December - naberejo 
ustrezne 
plodove, 
vejice in 
razmišljajo 
o tem, 
kako bi jih 
uporabili, 
- 
prepoznajo 
različne 
odtise 
živali in jih 
razlikujejo 
med seboj, 

Merjenje 
temperature, 
sence.  
 
Nabiranje  
plodov. 
 
Izdelajo 
mobile. 
 
Sledi v 
gozdnih tleh.  
 
Izdelovanje 
novoletnih 
okraskov v šoli 
– ustvarjalna 
delavnica. 

                              

Januar - izvedo, 
kaj 
potrebujejo 
druga bitja 
za življenje 
pozimi, 
- vedo, da 
je življenje 
živih bitij 
odvisno od 
drugih bitij 
in od 
nežive 
narave, 

Doživetja v 
gozdu. 

                              

Februar - znajo 
doživljati in 
opisati 
svoja 
doživetja, 
- 
utemeljujej
o vzroke 
za 
sprememb
e 
temperatur
, 

Opazovanje 
narave. 
 
 

                              

Marec - 
uporabljajo 
za 

Izdelovanje 
zapestnic. 
 

                              



 

 

raziskovan
je okolice 
različna 
čutila, 
- 
ustvarjalno 
uporabijo 
nabrani 
material in 
opišejo 
izdelano 
sliko, 

 
Raziskovanje 
okolice. 

April - seštevajo 
in 
odštevajo 
v množici 
naravnih 
števil do 
20, 
-urijo 
poštevank
o in 
sestavljajo 
besedilne 
naloge, 
- 
zapišejo/p
ovedo 
domišljijsk
o zgodbo 
in jo 
ilustrirajo, 
- 
prepoznajo
, opišejo, 
izdelajo 
modele 
modele 
likov in jih 
poimenujej
o,  

 
 
Matematične 
vsebine. 

                              

Maj - vedo, da 
najdemo v 
naravi 
zdravilne 
rastline, ki 
jih 
uporabimo 
za 
naravna/d
omača 
zdravila, 
- opazujejo 
in ponovijo 
postopek 
izdelave 
smrekovih 
vršičkov, 
- 
sodelujejo 
pri 

 
Iskanje 
smrekovih 
vršičkov. 
 
Teden gozdov. 

                              



 

 

obeleževa
nju Tedna 
gozdov, 

Junij - kritično 
opišejo 
dejavnosti 
skozi 
šolsko 
leto, 
- povedo, 
kaj so 
novega 
spoznali v 
času, ko 
so hodili v 
gozd, 
- izdelajo 
preprosto 
glasbilo iz 
naravnega 
materiala, 
- 
sodelujejo 
pri 
zasaditvi 
dreves. 

Bivališče iz 
vej. 
 
Igranje na 
drevesne liste. 
 
Izdelava 
preproste 
piščalke. 
 
Zasaditev 
dreves. 
 
Evalvacija 
dela. 
 

                              

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: 
- zasaditev dreves 
 
Predstavitev rezultata dela ID:       
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Sodelujoči 
učenci. 

Staršem, 
učiteljem, 
drugim 
učencem. 

Šolski vrt. Ob zaključku 
ID - junij. 

Zasaditev 
dreves. 

Seznanitev 
drugih z delom 
pri ID. 

 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti:       
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: V tem šolskem letu se je prvič odvijala 
interesna dejavnost Gozd - prostor doživetij. Interesna dejavnost je bila zastavljena kot medpredmetno 
povezovanje spoznavanja okolja, naravoslovja, matematike, slovenščine ter glasbene in likovne umetosti. Na 
naših srečanjih smo skozi igro doživeli veliko zanimivih stvari, spoznali in se naučili veliko novega.  
 
Rad/rada bi dodal/dodala anekdoto, doživetje...: Meseca marca smo zaradi neprimernega vremena odšli na 
travnik pri šoli. Tam smo našli nekaj kalečih plodov. Učenka je odnesla dva plodova hrasta in en plod divjega 
kostanja domov in jih vzgojila v drevesca. Po enem mesecu je prinesla drevesca na naše srečanje in 
poročala, kako so se v tem času spreminjali. V začetku meseca maja smo drevesca posadili na šolski vrt, jih 
zalivali in opazovali. Uspelo nam je, da na šolskem vrtu raste novo življenje.  
 
 

 
Izvajalec ID: Marja Špes, prof. 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: Prva triada 
Vključeni razredi: 1. A, 1. B 
 
Skupno število vključenih učencev: 13 od tega deklic: 5 in dečkov: 8 
 



 

 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

35 / 35 / 100% 100% 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Seznanitev učencev z načinom dela v pevskem zboru 
CILJ 2: Spoznavanje slovenskega ljudskega izročila 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September Uvodne 
dejavnosti, 
petje in 
ples 

Spoznavanje, 
načrtovanje 
vsebin, 
glasbeno 
didaktične igre 

Morebitna 
izključitev 
pevcev 

Pogovor s 
skupino o 
sprejemanju 
drugačnosti 

Sprošč
ena 
interakc
ija s 
sopevci 

Da       

Oktober Spoznava
nje letnih 
časov 
skozi 
glasbo 

Pesmi o jeseni Učenci in 
učenke ne 
bodo znali 
besedil 
pesmic o 
jeseni 

Učiteljica 
pripravi 
repertoar 
pesmic in 
njihovih 
besedil 

Poznav
anje 
jesenski
h pesmi 

da       

November Petje in 
ples 

Glasbeno 
didaktične 
igre, pesmi o 
živalih 

Poškodbe 
pri 
glasben-
didaktičnih 
igrah 

Umirjeno 
izvajanje 
iger v 
skladu z 
navodili 
učitelja 

Poznav
anje 
novih 
iger in 
dejavno
sti za 
prosti 
čas 

da       

December Praznični 
čas 

Poznavanje 
pesmi in 
običajev ob 
praznikih 

Nepoznav
anje ali 
nerazume
vanje 
običajev 

Pogovor o 
običajih, 
ogled z 
vsebino 
povezanega 
posnetka 

Razum
evanje 
običaje
v 

Da       

Januar Spoznava
nje letnih 
časov 
skozi 
glasbo 

Prepevanje 
pesmi o zimi 

Učenke in 
učenci ne 
znajo 
besedil 
pesmi 

Učiteljica 
pripravi 
repertoar 
pesmi in 
njihovih 
besedil 

Poznav
anje 
pesmi o 
zimi 

Da       

Februar Praznovan
je skozi 
glasbo 

Pesmi o mami, 
pustni običaji  

Učenci ne 
poznajo 
nobene 
pesmi o 
mami ali 
pustnih 
maškarah 

Priprava 
besedil in 
pesmi, 
iskanje 
ustrezne 
tematike v 
otroških 
revijah 

Sam. 
delo, 
iskanje 
ustrezni
h 
podatko
v 

Da       

Marec Spoznava
nje letnih 
časov 
skozi 
glasbo 

Pesmi o 
pomladi 

Učenke in 
učenci ne 
znajo 
besedil 
pesmi 

Učiteljica 
pripravi 
repertoar 
pesmi in 
njihovih 
besedil 

Širjenje 
poznan
ega 
reperto
arja 

Da       

April Priprava 
na nastop 

Pesmi 
izvajane na 
reviji 

Šibka 
motivacija 
za nastop 

Ogled 
podobne 
prireditve, 

Sprošč
eno 
nastopa
nje 

Da       



 

 

opis 
nastopa 

Maj Letni časi Pesmi o 
poletju 

Učenke in 
učenci ne 
znajo 
besedil 
pesmi 

Učiteljica 
pripravi 
repertoar 
pesmi in 
njihovih 
besedil 

Sprošč
eno 
prepeva
nje, 
doživlja
nje 
skozi 
glasbo 

Da       

Junij Zaključne 
dejavnosti 

Izražanje 
vtisov in 
pričakovanje 
počitnic 

Slaba 
koncentra
cija 

Ustrezna 
začetna 
motivacija, 
prilagojene 
dejavnosti 

Pripravlj
enost 
za 
sodelov
anje pri 
OPZ 

Da       

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: 
- nastop  
- predstavitev javnosti 
 
Predstavitev rezultata dela ID: Nastop 24. 12. 2014 in nastop 24. 5. 2015, oba nastopa v Kulturnem centru 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Cici zbor  1. - 5. razred KC 24. 12. 2014 S pesmico 
Zima, zima 
bela 

Sodelovanje na 
prireditvi 
Zimska 
pravljica 

Cici zbor Staršem, 
sorodnikom, 
širši javnosti 

KC 24. 5. 2015 S pesmico 
Oslovski 
promet 

Sodelovanje na 
prireditvi 
Ciciban poje 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID:       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Cici zborček je 24. 12. 2014 sodeloval na prireditvi v KC, sodeloval 
je pri snemanju zgoščenke ob izidu publikacije G. Černelča ter nastopil na prireditvi Ciciban poje, 24. 5. 2015 
v KC. Na vseh nastopih so pokazali usvojeno znanje in pridobili motivacijo za delo vnaprej.   
  
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: II. OŠ Rogaška Slatina bo z 
doseženimi rezultati Cici zborčka, ki so predstavljeni na nastopih, prepoznavna po svojih pevci že od samega 
začetka osnovnošolskega vzgojno-izobraževalnega procesa. Pevci in pevke bodo sodelovali tudi pri OPZ, za 
kamor imajo že osnovne izkušnje, in jim bo delo v zboru lažje in prijetneje, na odru bodo bolj sproščeni. 
Predstavitev njihovih dosežkov bo tako v ponos ne le njim in njihovim staršem, temveč tudi vzgojno-
izobraževalnemu zavodu. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Cici zborček je v šolskem letu 2014/2015 
aktivno sodeloval v šolskem in občinskem prostoru, kjer je na prireditvah uspešno predstavil svoje dosežke.  
 

 

 
Izvajalec ID: Marja Špes 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: Druga, tretja triada 
Vključeni razredi: 5. a, 6. a, 7. b, 9. c 
 
Skupno število vključenih učencev: 9 od tega deklic: 6 in dečkov: 3 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 



 

 

/       11 okt 2014 - mar 
2015 

            

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Celostno spoznati glasbo 
CILJ 2: Izkusiti glasbeno prireditev 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September                                           
Oktober Uvodne 

dejavnosti, 
raziskovan
je 

Spoznavanje 
in iskanje 
podatkov o 
glasbenih 
ustanovah 

Nespreje
manje v 
starostno 
razgibani 
skupini 

Spoznavna 
ura, 
medsebojna 
pomoč in 
sodelovanje 

Seznani
tev s 
kulturni
mi 
ustanov
ami v 
kraju in 
izven 

Da       

November Raziskova
nje 

Spoznavanje 
in iskanje 
podatkov o 
glasbenih 
zvrsteh 

Osredotoč
anje na 
popularno 
kulturo 

Pogovor o 
glavnih 
zvrsteh 
glasbe 

Celostn
o 
spozna
vanje 
glasbe 

Da       

December Obisk 
glasbene 
prireditve 

Obiskati 
glasbeno 
prireditev v 
kraju 

Kulturno 
obnašanje 
na 
prireditvi 

Pogovor o 
kulturi 
obnašanja, 
ogled videa 

Nova 
spozna
nja 

            

Januar Ogled 
klasične 
glasbeno 
plesne 
prireditve 

Ogled baletne 
produkcije 
preko kanala 
Youtube 

Predsodki 
o baletu 

Spoznavanj
e življenja in 
dela 
baletnika 

Večja 
toleranc
a do 
drugačn
e 
glasbe 

            

Februar Raziskova
nje 

Spoznavanje 
klasičnega 
skladatelja, 
iskanje 
podatkov 

Nižja 
motivacija 

Izbira 
skladatelja 
z več 
zanimivimi 
podatki 

Poznav
anje 
izbrane
ga 
skladat
elja 

            

Marec Raziskova
nje 

Spoznavanje 
popularne 
glasbe, iskanje 
podatkov 

Osredotoč
anje na le 
eno zvrst 
glasbe 

Učitelj 
pripravi 
kratko 
zanimivo 
predstavitev 
večih zvrsti 
glasbe 

Spozna
vanje 
novih 
zvrsti 
glasbe 

            

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: 
- izdelek 
 
Predstavitev rezultata dela ID: Učenci in učenke so pri ID spoznavali različne zvrsti glasbe, skladatelje, 
izvajalce, udeležili so se glasbene prireditve, kjer so s svojim obnašanjem pokazali svojo pripravljenost na 
sprejemanje kulture v večih oblikah. Doživeli so produkcijo Bolšoj teatra, kar jim je dalo motivacijo za delo 
vnaprej.  
 
 
 
 
 



 

 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Udeleženci ID Svojim 
sošolcem in 
ostalim 
sodelujočim 

Na glasbeni 
prireditvi 

December 
2014 

S kulturnim in 
vzornim 
obnašanjem 

Pokazati 
razgledanost in 
pripravljenost 
sprejemanja 
drugačnih 
zvrsti umetnosti 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID:       
       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Učenci in učenke bolje poznajo splošno kulturo, podrobneje so 
spoznali novo glasbeno zvrst, izvajalce in skladatelje glasbe. 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Učenci in učenke ki obiskujejo 
ID, gradijo svojo splošno razgledanost, delajo na svoji osebni kulturi, znajo se obnašati na kulturni prireditvi 
ter so s svojim obnašanjem zgled drugim.  
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: ID se je izvajala po pouku, 8. šolsko uro. 
Učenci so bili velikokrat utrujeni in nepripravljeni na sodelovanje. Ure ki so se izvajale, so bile zanimive in 
poučne. Radi so obiskali glasbeno prireditev, zanimalo jih je vse več dejavnosti, povezanih z glasbo in kulturo 
nasploh. 
 
 

 
Izvajalec ID: Ksenija Šket, prof.  
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. VIO 
Vključeni razredi: 1. 3. razred 
 
Skupno število vključenih učencev: 4 od tega deklic: 0 in dečkov: 4 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

17 /       ob sredah 
fleksibilno po 
vnaprejšnjem 
obvestilu 
učencem 

100       

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
 
CILJ 1: Učenci spoznavajo potek naravoslovnih postopkov in temeljne pojme naravoslovnega raziskovanja, 

si postavljajo vprašanja in samostojno iščejo odgovore nanje. 
CILJ 2: Pri učencih razvijamo občutljivost in spoštovanje do žive in nežive narave in zavedanja lastne 

vpletenosti v njuno povezanost. 
CILJ 3: Učence spodbujamo k uporabi vseh čutil pri raziskovanju.  
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

November Učenci 
spoznavaj
o 
delovanje 
vulkana 
 
Učenci 
spoznavaj

Podvodni 
vulkan 
 
 
 
 
Drobne živali 
 

Umazana 
oblačila.  

Prinesti si 
stara 
oblačila, ki 
jih ni škoda.  

Poskus 
j e 
uspel.  

DA brez 



 

 

o bitja ter 
okolja, v 
katerih 
žive. 

 

December Učenci 
spoznavaj
o lastnosti 
zraka. 
Učenci 
vedo, da je 
zrak 
povsod 
okoli nas, 
da je lahko 
onesnažen 
in škoduje 
zdravju.  

Zrak lahko 
ujamem - 
Raziskujmo 
zrak, 
Avtomobilčki 
na balon 

Rezanje 
trših 
materialov 
s škarjami, 
lahko 
pride do 
poškodb.  

Nekatere 
materiale že 
prej 
narezati. 
Otrokom 
nuditi 
pomoč pri 
delu.  

Učinki 
so 
zadovol
jivi.  

DA / 

Januar Skrivnostn 
a pisava 
 
Določevaln
i ključi 

Spoznati, kako 
reagriajo 
določene snovi 

/ / Skrivno
stna 
pisava 
nam ni 
najbolje 
uspela. 
Mogoče 
nasledn
je leto 
uporabit
i drugo 
snov.  

DA Druga 
snov 

Februar Učenci 
spoznavaj
o lastnosti 
vode. 
 
Učenci 
spoznavaj
o bitja ter 
okolja, v 
katerih 
žive. 
 

 Poskusi z 
vodo 
 
 
 
Raziskovanje, 
odtiskovanje 
sledi 

Umazana 
oblačila 
zaradi 
mavca, ki 
ga bomo 
uporabljali 
pri odlitku 
sledi.  

Prinesti si 
stara 
oblačila, ki 
jih ni škoda.  

Učinki 
so 
zadovol
jivi. 

DA Prestaviti 
v 
naslednji 
mesec.  

Marec Učenci 
spoznavaj
o bitja ter 
okolja, v 
katerih 
žive.  

GOZD - 
prisluhnimu 
mu 
 
 
 
 
 
 
 
Mikroskopiranj
e 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrebna 
previdnost 
pri 
mikroskop
u in 
preparatih 

Varnost v 
prometu 
(odhod do 
mesta 
raziskovanj
a in nazaj) 
 
 
 
 
/ 

Odrasla 
oseba 
je 
spremlj
evalec, 
majhno 
število 
učence
v. 
 
/ 
  

DA BREZ 

April Učenci 
spoznavaj
o bitja ter 
okolja, v 

MLAKA - 
izkušenjsko 
spoznavnje 

      Varnost v 
prometu 
(odhod do 
mesta 

Odrasla 
oseba 
je 
spremlj

DA BREZ 



 

 

katerih 
žive in 
dopolnjujej
o in 
oblikujejo 
predstavo 
o značilnih 
okoljih v 
Sloveniji 
ter živalih 
v njih.  
Učenci 
spoznavaj
o, da bitja 
potrebujejo 
za življenje 
hrano, 
vodo in 
zrak, da 
morajo 
izločati in 
da 
potrebujejo 
okolje, v 
katerem 
lahko 
živijo.  

narave v 
naravi 

raziskovanj
a in nazaj) 
 
 
 
 
/ 

evalec, 
majhno 
število 
učence
v. 
 
/ 
  

Maj Učenci 
spoznavaj
o bitja ter 
okolja, v 
katerih 
žive.  

Obisk naših 
hišnih 
ljubljencev 

Paziti in 
otroke 
opozoriti, 
kako se 
ravna z 
živalmi.  

Umivanje 
rok 

/ DA BREZ 

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: 
- Fotografije, kratki posnetki 
 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: Včasih potrebujemo kakšno pomoč 
hišnikov (recimo narezati deščice).  
       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Učenci so krožek radi obiskovali. ami so izbirali, kaj bi počeli, zato 
jim je bilo zanimivo.  

 
 

Izvajalec ID: Janko Bastašič 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: II., III. VIO 
Vključeni razredi: 6. do 9. razred 
 
Skupno število vključenih učencev: 34 od tega deklic: 12 in dečkov: 22 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

25       25       100      100 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: izboljšati gibalne sposobnosti otrok 
CILJ 2: izpopolniti tehniko in taktiko nogometne igre 
CILJ 3: uspešno zastopat šolo na šolskih športnih tekmovanjih 
 



 

 

Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno znanje 
noogmeta 
-Razumeti 
pomen gibanja 
in športa 

Tehnika, taktika 
igre. 
Tehnika z žogo 
Priprava na 
tekovanje. 

Možnost 
poškodb (zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna oprema, 
ustrezni športni 
rekviziti, Dobra 
psiho-fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - fairplay 

      da       

Oktober      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno znanje 
noogmeta 
-Razumeti 
pomen gibanja 
in športa 

Tehnika, taktika 
igre. 
Tehnika z žogo. 
Podaja, sprejem. 
Priprava na 
tekovanje. 

Možnost 
poškodb (zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna oprema, 
ustrezni športni 
rekviziti, Dobra 
psiho-fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - fairplay. 

      da       

November      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno znanje 
noogmeta 
-Razumeti 
pomen gibanja 
in športa 

Tehnika, taktika 
igre. 
Tehnika z žogo. 
Strel na gol. 
Priprava na 
tekovanje. 

Možnost 
poškodb (zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna oprema, 
ustrezni športni 
rekviziti, Dobra 
psiho-fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - fairplay 

      da       

December      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno znanje 
noogmeta 
-Razumeti 
pomen gibanja 
in športa 

Tehnika, taktika 
igre. 
Tehnika z žogo. 
Izvajanje prekinitev. 
Priprava na 
tekovanje. 

Možnost 
poškodb (zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna oprema, 
ustrezni športni 
rekviziti, Dobra 
psiho-fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - fairplay 

      da       

Januar      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno znanje 
noogmeta 
-Razumeti 
pomen gibanja 
in športa 

Tehnika, taktika 
igre. 
Tehnika z žogo. 
Širina v napadu. 
Priprava na 
tekovanje. 

Možnost 
poškodb (zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna oprema, 
ustrezni športni 
rekviziti, Dobra 
psiho-fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - fairplay 

      da       

Februar      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno znanje 
noogmeta 

Tehnika, taktika 
igre. 
Tehnika z žogo. 
Gibanje v obrambi in 
zapiranje prostora. 
Priprava na 
tekovanje. 

Možnost 
poškodb (zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna oprema, 
ustrezni športni 
rekviziti, Dobra 
psiho-fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 

      da       



 

 

-Razumeti 
pomen gibanja 
in športa 

vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - fairplay 

Marec      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno znanje 
noogmeta 
-Razumeti 
pomen gibanja 
in športa 

Tehnika, taktika 
igre. 
Tehnika z žogo 
Priprava na 
tekovanje. 

Možnost 
poškodb (zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna oprema, 
ustrezni športni 
rekviziti, Dobra 
psiho-fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - fairplay 

      da       

April      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno znanje 
noogmeta 
-Razumeti 
pomen gibanja 
in športa 

Tehnika, taktika 
igre. 
Tehnika z žogo 
Priprava na 
tekovanje. 

Možnost 
poškodb (zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna oprema, 
ustrezni športni 
rekviziti, Dobra 
psiho-fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - fairplay 

      da       

Maj      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno znanje 
noogmeta 
-Razumeti 
pomen gibanja 
in športa 

Tehnika, taktika 
igre. 
Tehnika z žogo 
Priprava na 
tekovanje. 

Možnost 
poškodb (zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna oprema, 
ustrezni športni 
rekviziti, Dobra 
psiho-fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - fairplay 

      da       

Junij      -
izboljšati 
gibalno 
učinkovitost 
-Usvojiti 
športno znanje 
noogmeta 
-Razumeti 
pomen gibanja 
in športa 

Tehnika, taktika 
igre. 
Tehnika z žogo 
Priprava na 
tekovanje. 

Možnost 
poškodb (zvin 
gležnja, 
poškodba 
prstov, glave, 
kolen, 
udarnine). 

Ustrezna 
športna oprema, 
ustrezni športni 
rekviziti, Dobra 
psiho-fizična 
pripravljenost 
vadečih, 
ogrevanje 
vadečih pred 
vadbo in 
gimnastične vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - fairplay 

      da       

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: (lahko izbereš več načinov) 
- tekme 
 
Predstavitev rezultata dela ID: ŠŠT - nogomet 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Starejši učenci Učencem II. 
OŠ 

Telovadnica II. 
OŠ 

Od novembra 
do marca 

Medobčinske, 
regijske in 
državne tekme 

      

Mlajši učenci Učencem II. 
OŠ 

Telovadnica II. 
OŠ 

Od novembra 
do marca 

Medobčinske 
tekme 

      



 

 

Mlajše učenke Učencem II. 
OŠ 

Telovadnica II. 
OŠ 

Od novembra 
do marca 

Medobčinske 
tekme 

 

 
Udeležba na tekmovanjih: 
- šolsko 
- regijsko 
- državno 
 
Dosežki na tekmovanjih: 
 

Število 
vključenih 
učencev 

Število 
učencev 

brez 
priznanj 

Število 
prejetih 

bronastih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
regijskem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
srebrnih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
državnem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
zlatih 

priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 

mednarodnem 
tekmovanju 

12                         12             
 
Poimenski seznam učencev regijskih in državnih tekmovanj: 
 

Ime in priimek učenca 
tekmovalca 

tekmovanje tekmovanje tekmovanje 
regijsko dosežek državno dosežek mednarodno dosežek 

Miha Gotlin 
Jaka Zdovc 
Kristjan Strezoski 
Erik Kovačič 
Antonijo Čonč 
Renato Polajžer 
Sandi Polajžer 
Tomi Gobec 
Lovro Majer 
Bor Hartl 
Jan Hartl 
Miha Val Turnšek 

            x Četrfinale 
državnega 
tekmovanja 

            

  
Kot mentor ID sem bil/bila organizator: 
- 2x šolskega tekmovanja 
- državnega tekmovanja 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: pozitivno 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Interes učencev je bil visok. Večina 
učencev je ure obiskovala redno in z veseljem. Zastavljene cilje smo realizirali. 
 
 

 
Izvajalec ID: Marta Weilguni; Janja Bek 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I VIO 
Vključeni razredi: 1 - 4 
 
Skupno število vključenih učencev: 17 od tega deklic: 13 in dečkov: 4 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

34       od oktobra do 
maja 

                  

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Jezik kot objekt igre. Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika. Aktivno sodelovanje učencev pri 

idejah za predstavo in izdelovanju lutk. 



 

 

CILJ 2: Spoznavanje različnih lutk in rokovanje z njimi. Vživljanje v vloge, animiranje z lutko, uskladitev 
gibanja lutke in teksta 

CILJ 3: Izdelava lutk  in pravilno rokovanje z njimi. Priprava lutkovne predstave. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

Oktober Spoznajo 
različne 
vrste lutk 
in pravilno 
rokovanje 
z njimi. 

Spoznavanje 
različnih vrst 
lutk. 
Izmišljanje 
dialogov, 
animacija z 
lutko 

                              

November Aktivno 
sod. 
učencev 
pri idejah 
za 
predstavo 
in 
izdelovanj
u lutk. 
 

Izmišljanje 
zgodbice o 
hudi mravljici 
po vsebini 
pesmice. 
Izmišljanje 
dialogov. 

                              

December Izdelava 
lutk  in 
pravilno 
rokovanje 
z njimi. 

Usvajanje 
vsebine 
pravljice. 
Izdelovanje 
preprostih lutk 
iz odpadnega 
materiala. 
Barvanje lutk. 
Iskanje 
načinov 
gibanja. 

                              

Januar Izdelava 
lutk  in 
pravilno 
rokovanje 
z njimi. 

Utrjevanje 
dialogov.  
Rokovanje z 
lutkami in 
vživljanje v 
vloge. 

                              

Februar Vživljanje 
v vloge, 
animiranje 
z lutko, 
uskladitev 
gibanja 
lutke in 
teksta. 

Utrjevanje 
igrice.  
Vaje na odru. 
Vaje na odru, 
animacija. 
 

                              

Marec Vživljanje 
v vloge, 
animiranje 
z lutko, 
uskladitev 
gibanja 
lutke in 
teksta. 

Utrjevanje 
igrice.  
Vaje na odru. 
Vaje na odru, 
animacija. 
Igranje igrice v 
dveh 
skupinah. 

                              

April Vživljanje 
v vloge, 
animiranje 

Utrjevanje 
igrice.  
Vaje na odru. 

                              



 

 

z lutko, 
uskladitev 
gibanja 
lutke in 
teksta. 

Vaje na odru, 
animacija. 
Igranje igrice v 
dveh 
skupinah. 

Maj Vživljanje 
v vloge, 
animiranje 
z lutko, 
uskladitev 
gibanja 
lutke in 
teksta. 
Izvedba 
lutkovne 
predstave 

Igranje igre 
HUDA 
MRAVLJICA 
petletnikom iz 
vrtca. 
predstava za 
učence prve 
triade. 

                              

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: 
- izdelek 
- nastop  
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti:  
Igrice, ki jih  bomo izvedli  v vrtcu bodo pomagale pri navezovanju stikov med šolo in vrtcem.  
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta:  
V interesno dejavnost je bilo vključenih 17 učencev iz drugega in tretjega razreda. Srečevali smo se ob 
sredah. Zaradi velikega števila vpisanih učencev smo pripravili dve lutkovni igrici. Igrico "O GOSKICI, KI SE 
JE UČILA PETI in  igrico "ZALJUBLJENI ŽABEC. Učenci so aktivno sodelovali pri izdelavi lutk. Vsak je svojo 
lutko dodelal s svojimi zamislimi. Učenci so se sami odločili katero vlogo bi radi igrali in so si nato izdelali 
lutko. Obe igrici smo v mesecu maju zaigrali učencem prve triade in malčkom iz vrtca. Odzivi so bili pozitivni 
in vspodbudni  

 
 

 
Izvajalec ID: Marta Weilguni, Janja Bek 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I VIO 
Vključeni razredi:  4 
 
Skupno število vključenih učencev: 9 od tega deklic: 5 in dečkov: 4 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

10 prevoz        Od decembra 
do aprila 

100 100 

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Dodelati izvedbo lutkovne predstave iz šol. leta 2013/2014. 
CILJ 2: Udeležba, sodelovanje na območnem srečanju lutkovnih skupin. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

December Prijava na 
območno 
srečanje 
lutkovnih 
skupin. 

Pravilno 
rokovanje z 
lutkami. 
Usklajevanje 
animatorjeve 
animacije s 

                              



 

 

tekstom. 
Utrjevanje in 
dopolnjevanje 
predstave  
"RIBICA 
ZMOTA IN 
RIBIČ JOŽE"  

Januar Vživljanje 
v vloge, 
animiranje 
z lutko, 
uskladitev 
gibanja 
lutke in 
teksta. 

                                    

Februar Vživljanje 
v vloge, 
animiranje 
z lutko, 
uskladitev 
gibanja 
lutke in 
teksta. 
Sodelovanj
e na 
območnem 
srečanju 
lutkovnih 
skupin. 
Uvrstitev 
na regijsko 
srečanje. 

Tedenske 
vaje, dodelava 
animacije in 
izvirno 
podajanje 
teksta. 
Utrjevanje 
predstave  
"RIBICA 
ZMOTA IN 
RIBIČ JOŽE" 
Sodelovanje 
na območnem 
srečanju 
lutkovnih 
skupin. 

Bolezen, 
ki bi 
preprečila 
izvedbo 
predstave. 

Vsi člani lut.  
skupine 
poznajo 
tekst in 
lahko nad. 
manjkajoče
ga 
animatorja. 

                  

Marec Odpraviti 
pomanjkljiv
osti 
predstave 
izpiliti 
tekst, 
animacijo, 
plesne 
dele 
predstave. 

Tedenske vaje 
usklajevanje 
animacije , 
teksta, 
pravilno 
rokovanje z 
lutkami. Lutka 
je v prvem 
kadru animator 
je tisti,ki ji 
omogoči, da  
oživi. 
 

                              

April Sodelovanj
e na 
regijskem 
srečanju . 

Vaje na odru, 
usklajevanje 
animacije 
teksta. Tekoča 
izvedba 
celotne 
predstave. 
 

Da se 
lutkovna 
skupina 
ne bi 
uvrsti  na 
regijsko  
srečanje. 

Dodelana 
predstava z 
izpiljenim 
tekstom in 
animacijo. 

                  

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: 
- izdelek 
- nastop  
- predstavitev javnosti 
 
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Sodelovanje na območnem srečanju lutkovnih skupin v Dobrni. 
  



 

 

 
Udeležba na tekmovanjih: 
- regijsko 
 
Dosežki na tekmovanjih: 
 

Število 
vključenih 
učencev 

Število 
učencev 

brez 
priznanj 

Število 
prejetih 

bronastih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
regijskem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
srebrnih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
državnem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
zlatih 

priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 

mednarodnem 
tekmovanju 

9             9                         
 
Poimenski seznam učencev regijskih in državnih tekmovanj: 
 

Ime in priimek učenca 
tekmovalca 

tekmovanje tekmovanje tekmovanje 
regijsko dosežek državno dosežek mednarodno dosežek 

Lia Potočnik 
Neža Kvesić Janjić 
Martina Gajšek 
Matic Murko 
Miha Hernavs 
Glorija Paš 
Borut Pelko 
Andrej Gajšek 
Nuša Kovačič 
Tilen Vipotniknik 
 

10. 3. 2015 sodelovanje                         

  
Kot mentor ID sem bil/bila organizator: 
- regijskega tekmovanja 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti:       
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta:  
Mladi lutkarji iz II. OŠ Rogaška Slatina smo se 10. 3. 2015 udeležili Območnega srečanja lutkovnih skupin v 
Dobrni. Uspešno smo se predstavili z avtorsko lutkovno predstavo: RIBIČ JOŽE IN RIBICA ZMOTA.   
Predstave je strokovno ocenjevala selektorica ga. Jelena Sitar, ki je podala tudi strokovno oceno: „Podvodni 
svet, v katerega nas popeljejo otroci iz  II. OŠ Rogaške Slatine, je avtorski lutkovni projekt. Pred nami je 
pripovedovalka, ki ima okrog vratu pripete dolge trakove/ morje  (kar je odlična zamisel), in pripoveduje 
zgodbo. Zalo zanimive so ribe, ki so si jih otroci izdelali ob pomoči mentoric  glede na svoje zamisli in so jih 
tako tudi poimenovali. Lutkarji so angažirani pri igri, posebej pa bi  rada izpostavila dečka, ki igra ribiča Jožeta, 
kjer gre za neverjetno zavzetost za vlogo in ves projekt in ki popolnoma in brez rezerve stoji za tem, kar dela. 
Veseli smo predstave iz Rogaške Slatine, ki kaže na veliko ustvarjalnost otrok in mentoric in velik užitek pri 
zelo zavzetem delu.“ 
Učenci: Miha Hernavs, Glorija Paš, Neža Kvesić Janjić, Lia Potočnik, Andrej Gajšek, Martina Gajšek, Nuša 
Kovačič, Matic Murko, Borut Pelko, Tilen Vipotnik. 
 

 
Č

 
Izvajalec ID: Branko Krošel 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: II.  III. 
Vključeni razredi: 5. 6. 7. 8. 
 
Skupno število vključenih učencev: 9 od tega deklic: 1 in dečkov: 8 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur: 34 % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

35 50 €       2. polletje 97,1 %       



 

 

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: električne naprave in stroji iz vsakdanjega okolja. 
CILJ 2: izberejo in preučijo njihovo delovanje in uporabo. 
CILJ 3: z eksperimenti odkrivajo fizikalne zakonitosti, ki jih uporabijo pri gradnji naprav. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

Januar Seznanitev 
z delom, 
vsebino, 
načinom 

      Skupina je 
starostno 
zelo 
heterogen
a in je 
predznanj
e in 
razumeva
nje zelo 
oteženo 

Prilagoditve 
kolikor je 
možno 

Že zelo 
zgodaj 
se je 
izkristali
zirala 
želja 
(motiva
cija) po 
spozna
vanju 
nekaj 
novega 

ustrezno       

Februar Osnove 
elektrotehn
ike 

                                    

Marec Sestavljanj
e vezij in 
eksperime
ntiranje 

                                    

April Poskusi z 
elektromot
orjem in 
stikali 

                                    

Maj Konstruira
nje modela 
in 
krmiljenje 
z motorjem 
in stikali 

                                    

Junij Konstruira
nje modela 
in 
krmiljenje 
z motorjem 
in stikali 

                                    

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi:  
- izdelek 
- nastop  
 
Predstavitev rezultata dela ID: vsak izdelek, napravo, eksperiment učenec predstavi (predstaviva) ostalim 
učencem. Skupaj analiziramo in razložimo namen ter delovanje naprave (izdelka). 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: pri interesni dejavnosti pride dejansko do 
izraza želja in motivacija učenca, saj se med drugim ne ustvarja pritisk in težnja po oceni. Tukaj hodi po lastni 
poti in končni izdelek je priborjen z lastnim delom. Pri tem pa pridejo do izraza vztrajnost, njihova notranja 
motivacija, ali so željni svoje delo opraviti do konca.  



 

 

 
Izvajalec ID: Helena Mikša, dipl. vzg. 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. VIO 
Vključeni razredi: 1. - 3. r 
 
Skupno število vključenih učencev: 25 od tega deklic: 10 in dečkov: 15 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

24 / 24 / 100 98 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: - z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela razvijati veščine logičnega  razmišljanja, 
CILJ 2: - razvoj in učenje sodelovanja in timskega dela pri reševanju problemov, 
CILJ 3: - zgodnje učenje računalništva ter osnov programiranja v program MSW LOGO. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

Oktober Učenci se 
učijo 
logično 
razmišljati. 

Reševanje 
zanimivih 
logičnih 
nalog,logičnih 
ugank, 
sudoku, 
tangrami, 
latinski 
kvadrat... 

                  DA       

November Učenci 
razvijajo 
natančno 
razmišljanj
e in 
utemeljeva
nje.      

Igranje 
“miselnih” iger 
- timsko delo. 

                  DA       

December Zgodnje 
učenje 
računalništ
va. 

Reševanje in 
iskanje nalog 
iz logike na 
spletu,VEDEŽ, 
NAUK, 
LOGIČNA 
POŠAST, 
DEŽELA 
LILIBI... 

                  DA       

Januar Učenec si 
izmišlja in 
sestavlja 
miselne 
naloge, 
rebuse... 

Urejanje zbirke 
lastnih 
miselnih nalog, 
zavozlank, 
premetank, 
rebusov in 
podobno. 

                  DA       

Februar Razvijanje 
osnov 
programira
nja v 
računalniš
kem 

Ustvarjanje z 
želvico Elvico - 
risanje in 
glasba. 
Šolsko 
tekmovanje 
LOGO. 

            24 
učence
v 
sodelov
alo na 
šolskem 
tekmov

DA       



 

 

programu 
LOGO. 

anju 
LOGO 

Marec Razvijanje 
sistematizi
ranja, 
logičnega 
mišljenja in 
načrtovanj
a .      

Branje 
ilustracij, 
detektivske 
zgodbe, 
labirinti, 
gibalne 
zavozlanke. 

            9 
učence
v 
sodelov
alo na 
državne
m 
tekmov
anju 
LOGO 

DA       

April Učenje 
sodelovanj
a in 
timskega 
dela. 

Družabne in 
didaktične 
miselne igre. 
Predstavitev 
zbirke lastnih 
"miselnih 
nalog" v OPB. 

            Zbirka 
miselnih 
nalog 

DA       

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi:  
- izdelek 
 
Predstavitev rezultata dela ID: Učenci izdelajo zbirko lastnih miselnih nalog in jo predstavijo učencem OPB. 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

učenci ID 
Brihtne glave 1 

učencem OPB II.OŠ Rogaška 
Slatina 

meseca maja učenci OPB se 
preizkusijo v 
reševanju 
"miselnih 
nalog" 

razvijanje 
veščin 
logičnega 
razmišljanja 

       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Zbirka miselnih nalog, ki so jih sestavili učenci sami. 
  
Udeležba na tekmovanjih: 
- šolsko 
- državno 
 
Dosežki na tekmovanjih: 
 

Število 
vključenih 
učencev 

Število 
učencev 

brez 
priznanj 

Število 
prejetih 

bronastih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
regijskem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
srebrnih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
državnem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
zlatih 

priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 

mednarodnem 
tekmovanju 

24 24 0 0 0 9 2 0 
 
Poimenski seznam učencev regijskih in državnih tekmovanj: 
 
Ime in priimek učenca 

tekmovalca 
tekmovanje tekmovanje tekmovanje 

regijsko dosežek državno dosežek mednarodno dosežek 
Gašper Rovišnjak 
Nejc Viher 
Dominik Sever 
Nik Stanković 
Nejc Plevčak 
Žiga Krašovec 
Tinkara Krumpak 
Sara Ivič 
Tamara Boršič 

            18. 
RAČUNALNIŠKI 
POKAL LOGO 

zlato 
zlato 
srebrno 
srebrno 
srebrno 
srebrno 
srebrno 
srebrno 
srebrno 

            



 

 

  
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Učenci, ki so obiskovali ID Brihtne glave 
1 so z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela razvijati veščine logičnega  razmišljanja. Z 
logičnimi nalogami, računalniškimi igrami, namiznimi igrami ter kvizi so logično sklepali. Skozi program LOGO 
so osvajali osnove programiranja v programu MSW LOGO. Vsi učenci so tudi sodelovali na šolskem 
tekmovanju LOGO. Spoznali so tudi osnove programa WORD. Sami so izdelovali igre Latinski kvadrat, 
Suduku, Tangrame. Reševali so in sami sestavljali preproste križanke, zavozlanke, premetanke, uganke in 
uredili ter  zbrali zbirko miselnih nalog. 

 
Izvajalec ID: Nina GAŠPARAC 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: III. VIO 
Vključeni razredi: 8., 9. razred 
 
Skupno število vključenih učencev: 7 od tega deklic: 6 in dečkov: 1 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

15/14 / DA na 14 dni/ 
četrtek 

DA / 

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Poglabljanje in utrjevanje znanje vseh 4 jezikovnih spretnosti: poslušanje, govorjenje, branje, 

pisanje. 
CILJ 2: Uvid pomena znanja jezika v vsakdanjiku. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih Operativni cilji Konkretizacija 

vsebin 
Tveganja Učinki, 

rezultati 
Zadovoljstvo 

Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 
September Vzbuditi motiviranost 

učencev.  
Razviti globalno in 
detaljno razumevanje. 
Razviti prosto 
govorjenje, monolog in 
dialog.  
Uvid pomena znanja 
nemščine. 

Predstavitev 
vsebin ID. 
Poglabljanje 
slušne in 
govorne 
spretnosti. 
Promocija 
nemščine  
(svetovni dan 

jezikov, svetovni 

dan turizma) 

  / DA  

Oktober Razviti globalno in 
detaljno razumevanje. 
Razviti strategije branja. 
Razviti vodeno pisanje. 

Poglabljanje 
bralne spretnosti 
in spretnosti 
pisanja 

   DA  

November Povratna informacija 
učencem. 

Evalvacija 
opravljenih 
aktivnosti 

   DA  

December Umestiti nemščino v 
praznično tematiko. 

Aktualizacija 
prazničnega časa 

   DA  

Januar Omogočiti stik z 
nemškim leposlovjem. 
Motivirati k branju. 
Širjenje besedišča. 

Seznanitev z 
naborom 
nemškega 
leposlovja. 
Prebiranje 
izbranih knjig. 

   DA  

Februar Razviti strategije branja. Razvijanje 
bralnega 
razumevanja 

   DA  



 

 

Marec Umestiti nemščino v 
praznično tematiko. 
Povratna informacija 
učencem. 

Aktualizacija 
prazničnega 
časa. 
Evalvacija 
opravljenih 
aktivnosti. 

   DA  

April Uvid stopnje znanja Poglabljanje 
znanja po 
jezikovnih 
ravneh. 

   DA  

Maj Razviti globalno in 
detaljno razumevanje. 
Razviti prosto 
govorjenje, monolog in 
dialog. 
Razviti strategije branja. 
Razviti vodeno pisanje. 

Poglabljanje 
znanja po 
jezikovnih 
ravneh. 

   DA  

Junij Povratna informacija 
učencem. 
 

Poglabljanje 
znanja po 
jezikovnih 
ravneh. 
Evalvacija 
opravljenih 
aktivnosti. 

   DA  

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: (lahko izbereš več načinov) 
- opravljanje mednarodnega izpita Goethe inštituta 
 
Predstavitev rezultata dela ID:       
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

zunanja 
institucija – 
Goethe inštitut  

kandidatu na dom v roku 2 tednov 
po izpitnem 
terminu 

po pošti ustaljen 
protokol 
institucije 

VIZ II. OŠ Rog. 
Slatina 

učencem in 
javnosti 

LCD zaslon, 
šolska spletna 
stran 

po prejetju 
uradnih 
rezultatov 

spletno pohvala, 
motivacija 
drugim 

mentorica učencem ID pri uri ID po prejetju 
uradnih 
rezultatov 

ustno pohvala, 
motivacija 
drugim 

 
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: pridobitev mednarodnega certifikata kot dokaza ustrezne stopnje 
znanja jezika 
  
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta:  
ID jezikajmo skupaj je obiskovalo 7 učencev, od tega 2 devetošolki in ostali osmošolci. Srečevali smo se na 
14 dni in z izjemo devetošolk smo se poglabljali in razvijali predvsem bralno razumevanje avtentičnih besedil. 
Uspešno smo nadgrajevali vsebine rednega LDN. 
 

 

 
Izvajalec ID: Damjana Kralj 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: 2. in 3.  
Vključeni razredi: 5. a, 5. b, 7. b 
 
Skupno število vključenih učencev: 13 od tega deklic: 9 in dečkov: 4 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

20 / 20       100       



 

 

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Spodbujanje ustvarjalnega pisanja in mišljenja pri učencih. 
CILJ 2: Razvijanje socio-komunikacijskih spretnosti in veščin v interakciji z drugimi sogovorniki. 
 
 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September Spoznava
nje ID. 

Jaz, novinar - 
moja 
pričakovanja 

                              

Oktober Raziskova
nje 
novinarske
ga poklica.  

Novinar na 
delu 

                              

November Poznavanj
e različnih 
del oz. 
prispevkov
, ki jih 
novinar 
oblikuje 

Delo z 
računalnikom 
in svetovnim 
spletom - 
raziskovanje 

                              

December Oblikovanj
e in 
tvorjenje 
samostojni
h besedil 

Izdelava 
prispevka 

                              

Januar Izvedba 
intervjuja z 
izbrano 
osebo 

                                    

Februar Spoznava
nje 
razlilničnih
oblik 
novinrskeg
a dela  

Tv, radio,...                               

Marec Spoznava
nje 
novinarja 

Lokalni 
novinar na 
obisku 

                              

April Oblikovanj
e idej za 
obliko 
šolskega 
časopisa 

Od ideje do 
časopisa 

                              

Maj Zbiranje in 
oblikovanj
eprispevko
v za šolski 
časopis 

Od ideje do 
časopisa 

                              

Junij Izdaja 
šolskega 
časopisa 

Od ideje do 
časopisa 

                              

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi:  
- projektno nalogo 
- vodeno strokovno ekskurzijo 



 

 

 
Predstavitev rezultata dela ID: Ob koncu šolskega leta 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Učenci ID 
Mladi dopisniki 
2 

VIZ II. OŠ 
Rogaška 
Slatina 

šolska spletna 
stran 

ob koncu 
šolskega leta 

internetna 
povezava do 
časopisa na 
šolski spletni 
strani 
tiskana izdaja 
prispevkov 
učencev - 
šolski časopis  

Predstavitev 
izvirnih zamisli 
učencev, ki so 
jih ustvarjali 
skozi šolsko 
leto 

 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Ob koncu šolskega leta smo pti 
ID Mladi dopisniki 2 izdali šolski časopis, kjer smo zbrali vse prispevke, ki so jih učenci tekom leta ustvarili.  
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Krožek je obiskovalo 7 učencev. V okviru 
ID so učenci ustvarjali članke in izdelke, ki smo jih objavljali v lokalnem časopisu. Ob koncu smo izdelali tudi 
šolsko časopis, kjer smo zbrali vse prispevke, ki so jih učenci tekom leta ustvarili.  

 

Izvajalec ID: Gabi Čakš 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: 2.vio 
Vključeni razredi: 5.razred 
 
Skupno število vključenih učencev: 5 od tega deklic: 2 in dečkov: 3 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

10       10       100       
 
 Strateški cilj/cilja/cilji:  
 
CILJ 1: Poglabljanje in utrjevanje znanja angleščine, pridobljenega pri rednih urah. 
CILJ 2: Razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti (slušno, bralno, govorno in pisno). 
CILJ 3: Seznanjanje učencev z izpitno izkušnjo v tujem jeziku z avtentičnimi izpraševalci in s tem dvig njihove 

jezikovne samozavesti. Razvijanje samostojnega razmišljanja in raziskovanja (doma). 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September       Prijava učencev, 
povabilo k izpitu 

Učenci bodo 
za izpit 
morali 
dodatno 
delo opraviti 
doma. 

Motivacija 
za delo 

      da       

December       Seznanitev 
učencev s 
pričetkom dela, 
urnik dela 

                              

Januar       Organizacijske 
zadeve, 
predstavitev 
izpita, načini dela 
pri ID. 

                              

Februar       Razvijanje 
govorne 

Trema 
pred javni 

Spodbujanj
e govorne 

      da       



 

 

spretnosti 
(struktura govora, 
argumetacija, opis 
slike, dogodka, 
dejavnosti, 
utemeljevanje 
mnenja, pojasniti 
zakaj se udeležiti 
nekega 
dogodka).Učenci 
mesečno za 
domačo nalogo 
pišejo pisne 
sestavke. 

m 
nastopanj
em v 
tujem 
jeziku 

samozavest
i 

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/nebistv
enim. 

Strah pred 
izpitom  
    

Vaja, 
simulacija 
izpita 

      da       

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 

        da       



 

 

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. 

                              

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi:  
- izpiti 
 
Predstavitev rezultata dela ID: izpit 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

učenci Izpitni komisiji šola April 2015 Reševanje 
izpitne pole 

 

 
Dosežki na tekmovanjih: 
 

Število 
vključenih 
učencev 

Število 
učencev 

brez 
priznanj 

Število 
prejetih 

bronastih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
regijskem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
srebrnih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
državnem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
zlatih 

priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 

mednarodnem 
tekmovanju 

5 7                               5 
 
 
Poimenski seznam učencev regijskih in državnih tekmovanj: 
 

Ime in priimek učenca 
tekmovalca 

tekmovanje tekmovanje tekmovanje 
regijsko dosežek državno dosežek mednarodno dosežek 

Zoe DRAŠKOVIČ                         DA 100 % 
Dejan ŽVORC                         DA 100 % 
 Mirlind Myrtaj                         DA 100 % 

 



 

 

 
Kot mentor ID sem bil/bila organizator:  
- mednarodnega tekmovanja 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: uspešnost učencev dokazuje 
odlično znanja 
 

 

 
Izvajalec ID: Urban Šipec, prof. 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: III. VIO 
Vključeni razredi: 9. ABC 
 
Skupno število vključenih učencev: 11 od tega deklic: 6 in dečkov: 5 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

32 / 31       97%       
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Izpopolniti tehnično znanje odbojkarskih elementov in odbojkarske igre. 
CILJ 2: Navaditi in privzgojiti učenkam in učencem občutek za vsakodnevno fizično-gibalno aktivnost.  
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September Učenci 
izboljšujejo 
gibalne in 
funkcional
ne 
sposobnos
ti, 
spopolnjuj
ejo tehniko 
in taktiko 
odbojke do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
in 
učinkovito 
sodelovanj
e v igri, 
razumejo 
vpliv redne 
športne 
vadbe in 
primerne 
prehrane 
na zdravje 
in dobro 
počutje, 
oblikujejo 
pozitivne 
vedenjske 
vzorce. 

Spopolniti 
znanje 
tehničnih 
elementov 
odbojkarske 
igre ter jih 
utrditi do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
uporabo le-teh 
med igro 
odbojke 
(zgornji in 
spodnji servis, 
zgornji in 
spodnji odboj, 
napadalni 
udarec, blok 
ob mreži…). 
Igra odbojke v 
olajšanih 
okoliščina 
(ujeti žogo z 
rokama in nato 
podaja, ujeti 
žogo in nato 
odboj, izvedba 
servisa iz 
polja/bližje 
mreži, igra na 
manjšem 
igrišču). Igra 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja/kol
ena, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Dobra 
psiho-
fizična 
pripravljeno
st vadečih, 
ogrevanje 
vadečih 
pred vadbo 
in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

Učenke 
in 
učenci, 
ki so 
obiskov
ali ID 
odbojko
, so 
utrdili in 
izboljšal
i 
izvedbo 
odbojka
rskih 
tehnični
h 
element
ov ter 
jih 
uspešn
o 
uporabil
i pri igri 
odbojke
. 

Ustrezno 
načrtova
na vadba 
pri kateri 
so 
učenke 
in učenci 
radi 
sodeloval
i ter 
najraje 
zaigrali 
odbojko. 

      



 

 

2:2, 3:3, 4:4, 
5:5. 

Oktober Učenci 
izboljšujejo 
gibalne in 
funkcional
ne 
sposobnos
ti, 
spopolnjuj
ejo tehniko 
in taktiko 
odbojke do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
in 
učinkovito 
sodelovanj
e v igri, 
razumejo 
vpliv redne 
športne 
vadbe in 
primerne 
prehrane 
na zdravje 
in dobro 
počutje, 
oblikujejo 
pozitivne 
vedenjske 
vzorce. 

Spopolniti 
znanje 
tehničnih 
elementov 
odbojkarske 
igre ter jih 
utrditi do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
uporabo le-teh 
med igro 
odbojke 
(zgornji in 
spodnji servis, 
zgornji in 
spodnji odboj, 
napadalni 
udarec, blok 
ob mreži…). 
Igra odbojke v 
olajšanih 
okoliščina 
(ujeti žogo z 
rokama in nato 
podaja, ujeti 
žogo in nato 
odboj, izvedba 
servisa iz 
polja/bližje 
mreži, igra na 
manjšem 
igrišču). Igra 
2:2, 3:3, 4:4, 
5:5. 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja/kol
ena, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Dobra 
psiho-
fizična 
pripravljeno
st vadečih, 
ogrevanje 
vadečih 
pred vadbo 
in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

Učenke 
in 
učenci, 
ki so 
obiskov
ali ID 
odbojko
, so 
utrdili in 
izboljšal
i 
izvedbo 
odbojka
rskih 
tehnični
h 
element
ov ter 
jih 
uspešn
o 
uporabil
i pri igri 
odbojke
. 

            

November Učenci 
izboljšujejo 
gibalne in 
funkcional
ne 
sposobnos
ti, 
spopolnjuj
ejo tehniko 
in taktiko 
odbojke do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
in 
učinkovito 
sodelovanj
e v igri, 
razumejo 
vpliv redne 
športne 
vadbe in 
primerne 
prehrane 

  Spopolniti 
znanje 
tehničnih 
elementov 
odbojkarske 
igre ter jih 
utrditi do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
uporabo le-teh 
med igro 
odbojke 
(zgornji in 
spodnji servis, 
zgornji in 
spodnji odboj, 
napadalni 
udarec, blok 
ob mreži…). 
Igra odbojke v 
olajšanih 
okoliščina 
(ujeti žogo z 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja/kol
ena, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Dobra 
psiho-
fizična 
pripravljeno
st vadečih, 
ogrevanje 
vadečih 
pred vadbo 
in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

Učenke 
in 
učenci, 
ki so 
obiskov
ali ID 
odbojko
, so 
utrdili in 
izboljšal
i 
izvedbo 
odbojka
rskih 
tehnični
h 
element
ov ter 
jih 
uspešn
o 
uporabil
i pri igri 

            



 

 

na zdravje 
in dobro 
počutje, 
oblikujejo 
pozitivne 
vedenjske 
vzorce. 

rokama in nato 
podaja, ujeti 
žogo in nato 
odboj, izvedba 
servisa iz 
polja/bližje 
mreži, igra na 
manjšem 
igrišču). Igra 
2:2, 3:3, 4:4, 
5:5.     

odbojke
.      

December Učenci 
izboljšujejo 
gibalne in 
funkcional
ne 
sposobnos
ti, 
spopolnjuj
ejo tehniko 
in taktiko 
odbojke do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
in 
učinkovito 
sodelovanj
e v igri, 
razumejo 
vpliv redne 
športne 
vadbe in 
primerne 
prehrane 
na zdravje 
in dobro 
počutje, 
oblikujejo 
pozitivne 
vedenjske 
vzorce. 

Spopolniti 
znanje 
tehničnih 
elementov 
odbojkarske 
igre ter jih 
utrditi do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
uporabo le-teh 
med igro 
odbojke 
(zgornji in 
spodnji servis, 
zgornji in 
spodnji odboj, 
napadalni 
udarec, blok 
ob mreži…). 
Igra odbojke v 
olajšanih 
okoliščina 
(ujeti žogo z 
rokama in nato 
podaja, ujeti 
žogo in nato 
odboj, izvedba 
servisa iz 
polja/bližje 
mreži, igra na 
manjšem 
igrišču). Igra 
2:2, 3:3, 4:4, 
5:5. 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja/kol
ena, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Dobra 
psiho-
fizična 
pripravljeno
st vadečih, 
ogrevanje 
vadečih 
pred vadbo 
in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

Učenke 
in 
učenci, 
ki so 
obiskov
ali ID 
odbojko
, so 
utrdili in 
izboljšal
i 
izvedbo 
odbojka
rskih 
tehnični
h 
element
ov ter 
jih 
uspešn
o 
uporabil
i pri igri 
odbojke
. 

            

Januar Učenci 
izboljšujejo 
gibalne in 
funkcional
ne 
sposobnos
ti, 
spopolnjuj
ejo tehniko 
in taktiko 
odbojke do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
in 

Spopolniti 
znanje 
tehničnih 
elementov 
odbojkarske 
igre ter jih 
utrditi do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
uporabo le-teh 
med igro 
odbojke 
(zgornji in 
spodnji servis, 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja/kol
ena, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Dobra 
psiho-
fizična 
pripravljeno
st vadečih, 
ogrevanje 
vadečih 
pred vadbo 
in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

Učenke 
in 
učenci, 
ki so 
obiskov
ali ID 
odbojko
, so 
utrdili in 
izboljšal
i 
izvedbo 
odbojka
rskih 
tehnični

            



 

 

učinkovito 
sodelovanj
e v igri, 
razumejo 
vpliv redne 
športne 
vadbe in 
primerne 
prehrane 
na zdravje 
in dobro 
počutje, 
oblikujejo 
pozitivne 
vedenjske 
vzorce. 

zgornji in 
spodnji odboj, 
napadalni 
udarec, blok 
ob mreži…). 
Igra odbojke v 
olajšanih 
okoliščina 
(ujeti žogo z 
rokama in nato 
podaja, ujeti 
žogo in nato 
odboj, izvedba 
servisa iz 
polja/bližje 
mreži, igra na 
manjšem 
igrišču). Igra 
2:2, 3:3, 4:4, 
5:5. 

h 
element
ov ter 
jih 
uspešn
o 
uporabil
i pri igri 
odbojke
. 

Februar Učenci 
izboljšujejo 
gibalne in 
funkcional
ne 
sposobnos
ti, 
spopolnjuj
ejo tehniko 
in taktiko 
odbojke do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
in 
učinkovito 
sodelovanj
e v igri, 
razumejo 
vpliv redne 
športne 
vadbe in 
primerne 
prehrane 
na zdravje 
in dobro 
počutje, 
oblikujejo 
pozitivne 
vedenjske 
vzorce. 

Spopolniti 
znanje 
tehničnih 
elementov 
odbojkarske 
igre ter jih 
utrditi do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
uporabo le-teh 
med igro 
odbojke 
(zgornji in 
spodnji servis, 
zgornji in 
spodnji odboj, 
napadalni 
udarec, blok 
ob mreži…). 
Igra odbojke v 
olajšanih 
okoliščina 
(ujeti žogo z 
rokama in nato 
podaja, ujeti 
žogo in nato 
odboj, izvedba 
servisa iz 
polja/bližje 
mreži, igra na 
manjšem 
igrišču). Igra 
2:2, 3:3, 4:4, 
5:5. 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja/kol
ena, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Dobra 
psiho-
fizična 
pripravljeno
st vadečih, 
ogrevanje 
vadečih 
pred vadbo 
in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

Učenke 
in 
učenci, 
ki so 
obiskov
ali ID 
odbojko
, so 
utrdili in 
izboljšal
i 
izvedbo 
odbojka
rskih 
tehnični
h 
element
ov ter 
jih 
uspešn
o 
uporabil
i pri igri 
odbojke
. 

            

Marec Učenci 
izboljšujejo 
gibalne in 
funkcional
ne 
sposobnos

Spopolniti 
znanje 
tehničnih 
elementov 
odbojkarske 
igre ter jih 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja/kol
ena, 
poškodba 

Dobra 
psiho-
fizična 
pripravljeno
st vadečih, 
ogrevanje 

Učenke 
in 
učenci, 
ki so 
obiskov
ali ID 

            



 

 

ti, 
spopolnjuj
ejo tehniko 
in taktiko 
odbojke do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
in 
učinkovito 
sodelovanj
e v igri, 
razumejo 
vpliv redne 
športne 
vadbe in 
primerne 
prehrane 
na zdravje 
in dobro 
počutje, 
oblikujejo 
pozitivne 
vedenjske 
vzorce. 

utrditi do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
uporabo le-teh 
med igro 
odbojke 
(zgornji in 
spodnji servis, 
zgornji in 
spodnji odboj, 
napadalni 
udarec, blok 
ob mreži…). 
Igra odbojke v 
olajšanih 
okoliščina 
(ujeti žogo z 
rokama in nato 
podaja, ujeti 
žogo in nato 
odboj, izvedba 
servisa iz 
polja/bližje 
mreži, igra na 
manjšem 
igrišču). Igra 
2:2, 3:3, 4:4, 
5:5. 

prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

vadečih 
pred vadbo 
in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

odbojko
, so 
utrdili in 
izboljšal
i 
izvedbo 
odbojka
rskih 
tehnični
h 
element
ov ter 
jih 
uspešn
o 
uporabil
i pri igri 
odbojke
. 

April Učenci 
izboljšujejo 
gibalne in 
funkcional
ne 
sposobnos
ti, 
spopolnjuj
ejo tehniko 
in taktiko 
odbojke do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
in 
učinkovito 
sodelovanj
e v igri, 
razumejo 
vpliv redne 
športne 
vadbe in 
primerne 
prehrane 
na zdravje 
in dobro 
počutje, 
oblikujejo 
pozitivne 
vedenjske 
vzorce. 

Spopolniti 
znanje 
tehničnih 
elementov 
odbojkarske 
igre ter jih 
utrditi do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
uporabo le-teh 
med igro 
odbojke 
(zgornji in 
spodnji servis, 
zgornji in 
spodnji odboj, 
napadalni 
udarec, blok 
ob mreži…). 
Igra odbojke v 
olajšanih 
okoliščina 
(ujeti žogo z 
rokama in nato 
podaja, ujeti 
žogo in nato 
odboj, izvedba 
servisa iz 
polja/bližje 
mreži, igra na 
manjšem 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja/kol
ena, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Dobra 
psiho-
fizična 
pripravljeno
st vadečih, 
ogrevanje 
vadečih 
pred vadbo 
in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

Učenke 
in 
učenci, 
ki so 
obiskov
ali ID 
odbojko
, so 
utrdili in 
izboljšal
i 
izvedbo 
odbojka
rskih 
tehnični
h 
element
ov ter 
jih 
uspešn
o 
uporabil
i pri igri 
odbojke
. 

            



 

 

igrišču). Igra 
2:2, 3:3, 4:4, 
5:5. 

Maj Učenci 
izboljšujejo 
gibalne in 
funkcional
ne 
sposobnos
ti, 
spopolnjuj
ejo tehniko 
in taktiko 
odbojke do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
in 
učinkovito 
sodelovanj
e v igri, 
razumejo 
vpliv redne 
športne 
vadbe in 
primerne 
prehrane 
na zdravje 
in dobro 
počutje, 
oblikujejo 
pozitivne 
vedenjske 
vzorce. 

Spopolniti 
znanje 
tehničnih 
elementov 
odbojkarske 
igre ter jih 
utrditi do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
uporabo le-teh 
med igro 
odbojke 
(zgornji in 
spodnji servis, 
zgornji in 
spodnji odboj, 
napadalni 
udarec, blok 
ob mreži…). 
Igra odbojke v 
olajšanih 
okoliščina 
(ujeti žogo z 
rokama in nato 
podaja, ujeti 
žogo in nato 
odboj, izvedba 
servisa iz 
polja/bližje 
mreži, igra na 
manjšem 
igrišču). Igra 
2:2, 3:3, 4:4, 
5:5. 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja/kol
ena, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Dobra 
psiho-
fizična 
pripravljeno
st vadečih, 
ogrevanje 
vadečih 
pred vadbo 
in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

Učenke 
in 
učenci, 
ki so 
obiskov
ali ID 
odbojko
, so 
utrdili in 
izboljšal
i 
izvedbo 
odbojka
rskih 
tehnični
h 
element
ov ter 
jih 
uspešn
o 
uporabil
i pri igri 
odbojke
.      

            

Junij Učenci 
izboljšujejo 
gibalne in 
funkcional
ne 
sposobnos
ti, 
spopolnjuj
ejo tehniko 
in taktiko 
odbojke do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
in 
učinkovito 
sodelovanj
e v igri, 
razumejo 
vpliv redne 
športne 
vadbe in 
primerne 

Spopolniti 
znanje 
tehničnih 
elementov 
odbojkarske 
igre ter jih 
utrditi do 
stopnje, ki 
omogoča 
sproščeno 
uporabo le-teh 
med igro 
odbojke 
(zgornji in 
spodnji servis, 
zgornji in 
spodnji odboj, 
napadalni 
udarec, blok 
ob mreži…). 
Igra odbojke v 
olajšanih 
okoliščina 

Možnost 
poškodb 
(zvin 
gležnja/kol
ena, 
poškodba 
prstov, 
glave, 
kolen, 
udarnine). 

Dobra 
psiho-
fizična 
pripravljeno
st vadečih, 
ogrevanje 
vadečih 
pred vadbo 
in 
gimnastične 
vaje 
(streching), 
spoštovanje 
pravil - 
fairplay. 

Učenke 
in 
učenci, 
ki so 
obiskov
ali ID 
odbojko
, so 
utrdili in 
izboljšal
i 
izvedbo 
odbojka
rskih 
tehnični
h 
element
ov ter 
jih 
uspešn
o 
uporabil
i pri igri 

            



 

 

prehrane 
na zdravje 
in dobro 
počutje, 
oblikujejo 
pozitivne 
vedenjske 
vzorce. 

(ujeti žogo z 
rokama in nato 
podaja, ujeti 
žogo in nato 
odboj, izvedba 
servisa iz 
polja/bližje 
mreži, igra na 
manjšem 
igrišču). Igra 
2:2, 3:3, 4:4, 
5:5. 

odbojke
. 

 
 

 
Izvajalec ID: Tina Dimec Ivanjko 
Vzgojno-izobraževalno obdobje:  II. in II. triada 
Vključeni razredi: 5. razred 
 
Skupno število vključenih učencev: 6 od tega deklic: 6 in dečkov: 0 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Spoznavanje španskega jezika 
CILJ 2: Navajanje na učenje tujega jezika 
CILJ 3: Povezovanje z drugimi jeziki in predmeti 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

Februar pričetek 
dejavnosti 

učenci prvič 
stopijo v stik s 
tujim jezikom 

prevelika 
pričakova
nja 

različne, 
razgibane 
aktivnosti, ki 
držijo 
motivacijo 
na najvišji 
ravni 

veselje 
do 
učenja 

da izvajanje 
skozi celo 
šolsko 
leto 

Marec Usvajanje 
besedišča 
z 
gibanjemi 

aktivno učenje: 
razne igre, kjer 
se učenci 
mimogrede 
učijo jezika 

nemir v 
razredu 

postavljanje 
meja 

spozna
vanje 
osnovn
ega 
besediš
ča 

            

April Usvajanje 
besedišča 
z gibanjem 

aktivno učenje: 
razne igre, kjer 
se učenci 
mimogrede 
učijo jezika 

nemir v 
razredu 

postavljanje 
meja 

spozna
vanje 
osnovn
ega 
besediš
ča 

da       

Maj Usvajanje 
besedišča 
z gibanjem 

aktivno učenje: 
razne igre, kjer 
se učenci 
mimogrede 
učijo jezika 

nemir v 
razredu 

postavljanje 
meja 

besediš
če o 
živalih 

da       

Junij Usvajanje 
besedišča 
z gibanjem 

aktivno učenje: 
razne igre, kjer 
se učenci 
mimogrede 
učijo jezika 

nemir v 
razredu 

postavljanje 
meja 

hrana da       



 

 

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: 
- izdelek 
 
Predstavitev rezultata dela ID: Priprava tapasov in slaščic 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Učenci  učencem gospodinjska 
učilnica 

v okviru OPB peka 
'besedišča' 

aktualizacija 
besedišča 

 
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Učenci spoznajo tuji jezik in navade prebivalcev na sproščen način 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Priložnost, da učenci 
spoznavajo tuji jezik, hkrati spoznavajo nove kulture in navade 
 
 
 

 
Izvajalec ID: Branka Unverdorben 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: II. in III. 
Vključeni razredi: 5., 6., 7., 8., 9.  
Skupno število vključenih učencev: 31 od tega deklic: 17 in dečkov: 14 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

70                  DA TOREK IN 
ČETRTEK, 
skozi celo leto 

102 97,7 

 
 Strateški cilj/cilja/cilji:  
 
CILJ 1: Z razvijanjem individualnih likovnih posebnosti in sposobnosti vsakega posameznega učenca razvijati 
odlično znanje in ga vključevati v konkretne vsebine in naloge 
CILJ 2: 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. 
CILJ 3: Razvijati kritično mišljenje in občutljivost za razumevanje različnih medijev vizualne kulture in 
zmožnost vrednotenja likovne problematike v okolju, poskrbeti za varnost pri rokovanju z različnimi likovnimi 
pripomočki. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September • 
Poglabljajo
, evalvirajo 
izrazne 
zmožnosti 
pri 
oblikovanj
u na 
ploskvi in s 
tem 
negujejo 
individualni 
likovni 
izraz. 

Državni likovni 
natečaj 
Ministrstva za 
obrambo 
"Ogenj ni 
igrača", 
sodelovanje 
pri projektu 
Mednarodni 
dan tujih 
jezikov 

V kolikor 
bo pouk 
potekal 
zadnje ure 
se 
predvidev
a upad 
zmogljivos
ti in 
koncentra
cije  pri 
pouku in 
pri, 
rokovanju 

Zanimivost 
vsebin, 
pouka, 
klima v 
razredu, 
upoštevanje 
delovnih 
zakonitosti, 
kvaliteta 
delovnih 
pripomočko
v. 

Ena 
glavna 
regijska 
nagrad
a, več 
priznanj 
za 
udeležb
o in 
tekmov
anje na 
državni 
ravni  

DA /Pestrost 
izbora 
risarskih 
pripomočk
ov 



 

 

 z 
različnimi 
pripomočk
i in 
materiali.  

Oktober • 
Poglabljajo
, 
nadgrajujej
o, 
vrednotijo 
občutek za 
gradnjo 
iluzije 
prostora s 
pomočjo 
prostorskih 
ključev, 
barvnih 
kontrastov, 
barvne 
modelacije
, za 
pridobivanj
e 
potrebnih 
informacij 
uporabljajo 
IKT 
 

1. Mednarodni 
likovni natečaj 
Plakat miru 
"MIR, 
LJUBEZEN, 
PRIJATELJST
VO",  
2. projektno 
delo 

V kolikor 
bo pouk 
potekal 
zadnje ure 
se 
predvidev
a upad 
zmogljivos
ti in 
koncentra
cije  pri 
pouku in 
pri, 
rokovanju 
z 
različnimi 
pripomočk
i in 
materiali.  

Zanimivost 
vsebin, 
pouka, 
klima v 
razredu, 
upoštevanje 
delovnih 
zakonitosti, 
kvaliteta 
delovnih 
pripomočko
v. 

Vključe
no 
veliko 
število, 
poglablj
anje 
vsebin 
etika in 
vrednot
e  

delno, 
saj gre 
za 
državni 
in 
svetovni 
likovni 
natečaj, 
kjer 
sodelujej
o otroci s 
celega, 
glede na 
zahtevno
st teme 
pa je to 
pravi 
izziv za 
učitelja 
kot 
otroke  

      

November • 
Poglabljajo
, 
nadgrajujej
o, 
vrednotijo 
občutek za 
gradnjo 
iluzije 
prostora s 
pomočjo 
prostorskih 
ključev, 
barvnih 
kontrastov, 
barvne 
modelacije
, 
modulacije
, zračne 
perspektiv
e 

Likovni 
natečaj: 
 - LIKOVNI 
SVET OTROK 
na temo: 
O 
PROSTORU 
IN ČASU 
- mednarodni 
likovni natečaj 
PLAKAT 
MIRU, 
SODELOVAN
JE PRI 
PRIPRAVI 
ZIMSKE 
PRAVLJICE  

V kolikor 
bo pouk 
potekal 
zadnje ure 
se 
predvidev
a upad 
zmogljivos
ti in 
koncentra
cije  pri 
pouku in 
pri, 
rokovanju 
z 
različnimi 
pripomočk
i in 
materiali.  

Zanimivost 
vsebin, 
pouka, 
klima v 
razredu, 
upoštevanje 
delovnih 
zakonitosti, 
kvaliteta 
delovnih 
pripomočko
v.  

Zadovol
jstvo 
otrok pri 
pripravi 
scene - 
vidni 
učinki, 
novo 
znanje, 
občutek 
zadovol
stva - 
PRISPE
VATI K 
UGLED
U ŠOLE 

DA       

December Poglabljajo
, 
nadgrajujej
o, 
vrednotijo 
občutek za 
gradnjo 
iluzije 
prostora s 

Likovni natečaj 
Kanagawa 
Biennial, 
likovni natečaj 
PLANICA in 
OTROCI, 
EVROPA V 
ŠOLI 

Manjša 
osredotoč
enost na 
vsebine 
zaradi 
povečanih
ostalih 
šolskih 

Zanimivost 
vsebin, 
pouka, 
klima v 
razredu. 
Po potrebi 
dogovoriti 
termin 
strnjenega 

2 glavni 
nagradi 
na 
natečaj
u 
Evropa 
v šoli 

DA       



 

 

pomočjo 
prostorskih 
ključev, 
barvnih 
kontrastov, 
barvne 
modelacije
, 
modulacije
, zračne 
perspektiv
e 
 

- razstava 
likovnih del na 
temo "OGENJ 
NI IGRAČA" in 
izbor finalistov 
za regijski 
natečaj 

obveznosti
. 

srečanja ob 
dnevih z 
manjšimi 
obremenitv
ami. 
Dogovor in 
izjave 
staršev. 
Obisk 
galerije. 

Januar Poglabljajo
, 
nadgrajujej
o, 
vrednotijo 
občutek za 
gradnjo 
iluzije 
prostora s 
pomočjo 
prostorskih 
ključev, 
barvnih 
kontrastov, 
barvne 
modelacije
, 
modulacije
, zračne 
perspektiv
e 

Likovni 
natečaj: 
-  
PREDNOVOL
ETNI ČAS, 
- PLANICA IN 
OTROCI, 
-EVROPA V 
ŠOLI,  
- razstava 
likovnih del na 
temo "OGENJ 
NI IGRAČA" in 
izbor finalistov 
za regijski 
natečaj  

V kolikor 
bo pouk 
potekal 
zadnje ure 
se 
predvidev
a upad 
zmogljivos
ti in 
koncentra
cije  pri 
pouku in 
pri, 
rokovanju 
z 
različnimi 
pripomočk
i in 
materiali.  

Zanimivost 
vsebin, 
pouka, 
klima v 
razredu, 
upoštevanje 
delovnih 
zakonitosti, 
kvaliteta 
delovnih 
pripomočko
v. 

Šolska 
razstav
a na 
temo 
OGENJ 
NI 
IGRAČ
A je bila 
poučna 
in 
odmevn
a  

DA       

Februar Poglabljajo
, 
nadgrajujej
o, 
vrednotijo 
občutek za 
gradnjo 
iluzije 
prostora s 
pomočjo 
prostorskih 
ključev, 
barvnih 
kontrastov, 
barvne 
modelacije
, 
modulacije
, zračne 
perspektiv
e 

PUSTNE 
PROJEKTNE 
DEJAVNOSTI, 
Likovni 
natečaj: 
PLANICA IN 
OTROCI, 
-EVROPA V 
ŠOLI 
 
-AKTIVNO 
LIKOVNO 
SODELOVAN
JE PRI 
ZASNOVI 
SCENE OB 
KULTURNEM 
PRAZNIKU 

V kolikor 
bo pouk 
potekal 
zadnje ure 
se 
predvidev
a upad 
zmogljivos
ti in 
koncentra
cije  pri 
pouku in 
pri, 
rokovanju 
z 
različnimi 
pripomočk
i in 
materiali.  

Zanimivost 
vsebin, 
pouka, 
klima v 
razredu, 
upoštevanje 
delovnih 
zakonitosti, 
kvaliteta 
delovnih 
pripomočko
v. 

      DA       

Marec - evalvirajo 
pomembn
ost 
zakonitosti
uravnoteže
nega 

Likovni 
natečaj:SREB
RENICA, "Ko 
bom velik,  bo 
na svetu mir". 
Priprava in 

V kolikor 
bo pouk 
potekal 
zadnje ure 
se 
predvidev

Zanimivost 
vsebin, 
pouka, 
klima v 
razredu, 
upoštevanje 

Poglablj
anje 
vsebin 
ETIKA 
IN 
VREDN

DA       



 

 

razporejanj
a narisanih 
elementov 
po 
risalnem 
formatu 
- na 
primerih 
umetniških 
del 
ugotavljajo 
različnost 
ravnovesij 

oddaja likovnih 
del. 
- scena 
KULTURNI 
VRTILJAK, 
sodelovanje 
pri šolskem 
projektu 
"NA 
GREGORJEV
O" 
-priprava 
scenskih 
elementov za 
DAN ŠOLE za 
OS 
 
  

a upad 
zmogljivos
ti in 
koncentra
cije  pri 
pouku in 
pri, 
rokovanju 
z 
različnimi 
pripomočk
i in 
materiali.  

delovnih 
zakonitosti, 
kvaliteta 
delovnih 
pripomočko
v. 

OTE. 
Učenci 
so 
tvorno 
sodelov
ali pri 
pripravi 
scene 
in 
prispev
ali k 
lastnem
u 
ugledu 
in 
ugledu 
likovnih 
dejavno
sti - 
pomem
bna 
izkušnja 
upati si 
izposta
viti se 
pred 
javnostj
o, biti 
pomem
ben del 
nje, 
nekaj 
dati od 
sebe 
pomem
bnega 

April Evalvirajo 
izrazne 
zmožnosti 
pri 
oblikovanj
u v 
tridimenzio
nalnem 
prostoru in 
s tem 
negujejo 
individualni 
likovni 
izraz 
 
- 
spoznavaj
o pojme 
povezane 
z različnimi 
načini 
izražanja v 
tridimenzio
nalnem 
prostoru 

Likovni natečaj 
"VODNI 
DETEKTIV 

V kolikor 
bo pouk 
potekal 
zadnje ure 
se 
predvidev
a upad 
zmogljivos
ti in 
koncentra
cije  pri 
pouku in 
pri, 
rokovanju 
z 
različnimi 
pripomočk
i in 
materiali.  

Zanimivost 
vsebin, 
pouka, 
klima v 
razredu, 
upoštevanje 
delovnih 
zakonitosti, 
kvaliteta 
delovnih 
pripomočko
v. 

Likovni
h del 
nismo 
izvedli 

      Po vseh 
likovnih 
aktivnosti
h bi 
morda v 
mesecu 
aprilu 
odšli v 
prihodnje 
na obisk 
kakšne 
likovne 
ustanove 



 

 

Maj evalvirajo 
in 
povežejo 
kiparske 
pojme: 
prostor 
(volumen), 
gmota 
(masa), 
oblika, 
kompozicij
a, stojnost, 
površina 
• poznajo 
posebnosti 
likovnih  
tehnik 
izražanja v 
prostoru  
(postopki, 
orodja in 
materiali 
za 
oblikovanj
e kipov ter 
okolja)  
• spoznajo 
pomembn
a likovno 
umetniška 
dela iz 
različnih 
oblikovalni
h področij, 
ki 
pripadajo 
domači in 
svetovni 
kulturni 
dediščini, 
za 
pridobivanj
e 
potrebnih 
informacij 
uporabljajo 
IKT 

Likovni natečaj 
"VODNI 
DETEKTIV 
Projektno delo 
za potrebe 
šolskih 
aktivnosti. 

V kolikor 
bo pouk 
potekal 
zadnje ure 
se 
predvidev
a upad 
zmogljivos
ti in 
koncentra
cije  pri 
pouku in 
pri, 
rokovanju 
z 
različnimi 
pripomočk
i in 
materiali.  

Zanimivost 
vsebin, 
pouka, 
klima v 
razredu, 
upoštevanje 
delovnih 
zakonitosti, 
kvaliteta 
delovnih 
pripomočko
v. 

Učenci 
so 
spozna
vali 
vsebins
ka 
ozadja 
nastank
a velikih 
umetnin 
in 
posame
zne 
tehničn
e 
pristope 
znanih 
umetnik
ov 

DA       

Junij                                           
 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek, nastop, projektno nalogo, predstavitev javnosti 
 
Predstavitev rezultata dela ID:       
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Učenca 9. r in 
ostali učenci 

Učencem, 
učiteljem, 
javnosti  

na kulturnih 
prireditvah 

KULTURNI 
VRTILJAK, 
NA 
GREGORJEVO, 

S PRIPRAVO 
SCENA, 
Z AKTIVNO 
LIKOVNO 
PREDSTAVITVIJO 

biti predan 
delu, pokazati 
kaj znaš, 
prispevati, 
osebnostno 



 

 

ZIMSKA 
PRAVLJICA, 
DAN UPORA 
PROTI 
OKUPATORJU 

KOT DEL ŽIVE 
SCENE  

rasti, podeliti z 
drugimi, 
pridobiti ob 
drugih  

 
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: 3 GLAVNE REGIJSKE NAGRADE 
 
Udeležba na tekmovanjih: šolsko, regijsko, državno 
 
Dosežki na tekmovanjih: 
 

Število 
vključenih 
učencev 

Število 
učencev 

brez 
priznanj 

Število 
prejetih 

bronastih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
regijskem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
srebrnih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
državnem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
zlatih 

priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 

mednarodnem 
tekmovanju 

18             12 1 1             
20             8 2 2             
4 4                                     

 
Poimenski seznam učencev regijskih in državnih tekmovanj: 
 

Ime in priimek učenca 
tekmovalca 

tekmovanje tekmovanje tekmovanje 
regijsko dosežek državno dosežek mednarodno dosežek 

Blaž Žerak da glavna 
nagrada 

da                   

Zoe Drašković 
Eva Hohnec 
 
Glorija Plavčak 
Eva Hohnec 
Katja Simović 

da 
da 
 
 

glavna 
nagrada 

da 
da 

priznanje 
priznanje 
 
pohvala 
pohvala 
pohvala 

            

  
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Pozitiven učinek ID LIKOVNI 
KROŽEK bo z uspešno opravljenimi likovnimi natečaji na regijskem in državnem nivoju, z pripravami scenskih 
zasnov ter z aktivnim sodelovanjem pri kulturnih predstavitvah. 
 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: V tem šolskem letu je bilo k likovnemu 
krožku vpisanih veliko število učencev. Sodelovali so in prisevali k lastnemu ugledu, ugledu šole in OS. S 
svojimi likovnimi dejavnostmi so poglabljali in nadgrajevali likovna znanja. Učiti se biti in biti predan delu, biti 
srečen, razvijati lastne potenciale in za svojo srečo prispevati največ, znati sodelovati, deliti uspeh z drugimi 
in se veseliti uspeha drugih, spoznavati različne kulture, dediščino in jo negovati ter vnašati sodobnost so 
vrednote, ki smo jih negovali pri ID likovni krožek.  
   

 

 
Izvajalec ID: Oliver Frlić, prof. 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: 2.-3. 
Vključeni razredi: 5.-9. 
Skupno število vključenih učencev: 21 od tega deklic: 3 in dečkov: 18 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

35 0 22       63 80 
 
 Strateški cilj/cilja/cilji:  
 



 

 

CILJ 1: Spoznavati delovanje naprav okoli nas. 
CILJ 2: Razumeti, kako pogosto je tehnika prisotna v našem življenju. 
CILJ 3: Spoznati pomen varčnega in skrbnega ravnanja z tehničnimi napravami 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September Spoznati 
pojem 
tehnika in 
ga 
razumeti 

Brskanje za 
različnimi viri 
in 
informacijami 
o pojmu 
tehnika 

Preveč 
različnih 
definicij, 
neprimerni
h razvojni 
stopnji 
učencev. 

Predhoden 
pregled 
informacij in 
usmerjanje 
pri iskanju. 

Ure so 
se 
izvajale 
brez 
težav 
zaradi 
načrtov
anega 
tveganj
a. 

Z 
izvedeni
m sem 
zelo 
zadovolje
n, tako 
tudi 
učenci. 

/ 

Oktober Spoznavati 
načine 
razstavljan
ja 
tehničnih 
predmetov
. 

Učitelj 
razstavlja in 
demonstrira, 
kako lahko 
tehnične stvari 
razstavimo in 
pregledamo. 

Učitelj ne 
pozna 
vseh delov 
razstavljan
e naprave. 

Učitelj 
predhodno 
napravo 
razstavi in 
nazaj 
sestavi ter 
se tako 
poduči. 

   

November Znati 
razstaviti 
tehnično 
napravo in 
jo 
predstaviti 
sošolcem. 

Učenci s 
pomočjo 
orodja 
razstavljajo 
naprave in jih 
spoznavajo. 

Poškodbe 
pri delu z 
orodjem. 

Natančna 
navodila za 
delo z 
orodjem in 
stalen 
nadzor nad 
delom 
otrok. 

   

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek 
 
Predstavitev rezultata dela ID: Rezultat dela pri aktivnosti se kaže v posameznikovi samostojni predelavi in 
predtavitvi določenega aparata in skupinskem delu pri uporabi tehničnih zbirk s tematiko elektrike in pogonov 
za izdelavo novih inovativnih izdelkov. Glavni cilj je bil bolj poglobljeno spoznavanje otrok z električnim vezjem 
in uporabo tega znanja v novih, lastnih idejah. Oba cilja sta bila v celoti realizirana. 
 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: Ni posebnih pričakovanj od 
ravnateljice za izvedbo omenjene vsebine. 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Zadovoljstvo učencev te šole, 
ki se bodo v prihodnjih letih z veseljem vključevali v podobne dejavnosti in o tem govorili svojim prijateljem in 
sorodnikom v kraju. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Učenci so v tem šolskem letu obiskovali 
interesno dejavnost, kjer so spoznavali različne vrste tehničnih orodij in aparatov. Z razstavljanjem so 
spoznavali njihov način delovanja in sestavne dele. V drugi polovici leta so se s pomočjo tehniških zbirk 
preizkusili v sestavljanju lastnih izdelkov z različnimi pogoni. Zbirke so jih najprej vodile s pomočjo natančnih 
navodil, nato pa so se preizkusili v samostojnem sestavljanju po lastni ideji. Nastajala so razna vozila z 
upravljanjem na daljinske upravljalnike preko žice, delujoči mlini na veter s stikali in podobno. 
 



 

 

Izvajalec ID: Oliver Frlić, prof. 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: 1.-2. 
Vključeni razredi: 2.-5. 
Skupno število vključenih učencev: 21 od tega deklic: 4 in dečkov: 17 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

50                               
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Spoznavati les in načine obdelave, ter orodja potrebna za obdelavo. 
CILJ 2: Naučiti se rokovati z orodji, da nam pomagajo do željene oblike lesa. 
CILJ 3: Ob učiteljevi pomoči načrtovati in izdelati izdelek po želji. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September Spoznavati 
orodje in 
možnosti 
obdelave 
lesa 

Preko kratkih 
nalog se 
učenci naučijo 
rokovati z 
orodjem za 
kasnejše 
uspešnejše 
izdelovanje 
lastnega 
izdelka 

Poškodbe 
ob delu z 
orodjem in 
materialo
m, 
neuspeh 
ob delu, 
nezadovolj
stvo z 
doseženi
m 
rezultatom
. 

Natančna 
navodila, 
stopnjevanj
e 
zahtevnosti 
nalog. 

Cilj 
dobro 
zastavlj
en in 
uspešn
o 
realizira
n. 

Z 
izvedeni
m so 
učitelj in 
učenci 
bili zelo 
zadovoljn
i. 

/ 

Oktober Izbrati 
primeren 
izdelek, 
načrtovati 
njegovo 
izdelavo, 
ga izdelati 
in 
vrednotiti 

Izbira izdelka, 
načrtovanje, 
izdelava 

Poškodbe 
ob delu z 
orodjem in 
materialo
m, 
neuspeh 
ob delu, 
nezadovolj
stvo z 
doseženi
m 
rezultatom
. 

Natančna 
navodila za 
delo, 
preprečitev 
dela, v 
primeru 
nezavedanj
a resnosti 
početja iz 
strani 
učenca 
odstranitev 
iz krožka. 

Cilj 
dobro 
zastavlj
en in 
uspešn
o 
realizira
n. 

Z 
izvedeni
m so 
učitelj in 
učenci 
bili zelo 
zadovoljn
i. 

/ 

November - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 
December - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 
Januar - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 
Februar - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 
Marec - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 
April - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 
Maj - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 
Junij - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek 
 



 

 

Predstavitev rezultata dela ID: Rezultati dela so posamezni izdelki, ki so jih izdelali učenci individualno. 
Izdelke so učenci odnesli domov.Gre za preprostejše izdelke. Hišica za ptičke, okvir za sliko, meč, škatla za 
igrače… 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Zadovoljstvo učencev te šole, 
ki se bodo v prihodnjih letih z veseljem vključevali v podobne dejavnosti in o tem govorili svojim prijateljem in 
sorodnikom v kraju. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Učenci so skozi leto spoznavali različna 
orodja za obdelavo lesa in vrste lesa. Ob pomoči učitelja so načrtovali in izdelali preproste izdelke. Glavni cilj 
je bil da se mlajši učenci srečajo z orodjem za obdelavo lesa, ga uporabljajo bo pomoči učitelja in izdelajo 
preprost izdelek. 

Izvajalec ID: Oliver Frlić, prof. 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: 2.-3. 
Vključeni razredi: 5.-9. 
Skupno število vključenih učencev: 30 od tega deklic: 1 in dečkov: 29 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

50                               
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Podrobneje spoznavati les in načine obdelave, ter orodja potrebna za obdelavo. 
CILJ 2: Naučiti se rokovati z orodji, da nam pomagajo do željene oblike lesa. 
CILJ 3: Samostojno načrtovati in izdelati izdelek po želji. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September Spoznavati 
orodje in 
možnosti 
obdelave 
lesa 

Preko kratkih 
nalog se 
učenci naučijo 
rokovati z 
orodjem za 
kasnejše 
uspešnejše 
izdelovanje 
lastnega 
izdelka 

Poškodbe 
ob delu z 
orodjem in 
materialo
m, 
neuspeh 
ob delu, 
nezadovolj
stvo z 
doseženi
m 
rezultatom
. 

Natančna 
navodila, 
stopnjevanj
e 
zahtevnosti 
nalog. 

Cilj 
dobro 
zastavlj
en in 
uspešn
o 
realizira
n. 

Z 
izvedeni
m so 
učitelj in 
učenci 
bili zelo 
zadovoljn
i. 

/ 

Oktober Izbrati 
primeren 
izdelek, 
načrtovati 
njegovo 
izdelavo, 
ga izdelati 
in 
vrednotiti 

Izbira izdelka, 
načrtovanje, 
izdelava 

Poškodbe 
ob delu z 
orodjem in 
materialo
m, 
neuspeh 
ob delu, 
nezadovolj
stvo z 
doseženi
m 
rezultatom
. 

Natančna 
navodila za 
delo, 
preprečitev 
dela, v 
primeru 
nezavedanj
a resnosti 
početja iz 
strani 
učenca 
odstranitev 
iz krožka. 

- || - - || - - || - 

November - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 



 

 

December - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 
Januar - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 
Februar - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 
Marec - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 
April - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 
Maj - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 
Junij - || - - || - - || - - || - - || - - || - - || - 

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek 
 
Predstavitev rezultata dela ID: Učenci so izdelali šah iz lesa. Pri delu so samostojno uporabljali ločno 
modelarsko žagico, pilo, primeže, barve, lepilo mekol. Šah je bil razstavljen v avli šole ob koncu leta.  
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Učenci, ki 
obiskujejo ID 
Les in leseni 
izdelki. 

Ostalim 
učencem na 
šoli. 

VIZ II. OŠ 
Rogaška 
Slatina, glavna 
avla šole. 

Maj/Junij 2015 Razstava 
šahovske 
plošče in figur v 
razstavni mizi, 
zaščiteni s 
steklom. 

Predstavitev 
celoletnega 
truda in dela. 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: Pohvala učencem za sodelovanje in 
delo. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Učenci so v šolskem letu izdelali šah iz 
lesa. Osnova in načrt sta prišla iz revije TIM. Po svoje smo  ga preuredili tako, da smo načrte povečali za 1,3 
x. Tako smo dobili večje figure in ploščo. Les smo dobili iz podjetja Panles d.o.o., kot odpadne kose hrbtnih 
strani omar. Učenci so izredno radi obiskovali dejavnost saj so delali z ločnimi žagami, pilami, primeži. 
Žaganje je še vedno zelo zanimivo opravilo med učenci 5. in 7. razredov. Ob koncu so izrazili željo po 
dodatnih urah v naslednjem letu, kjer bi lahko izdelovali lastne ali podobne izdelke. 
 
Rad/rada bi dodal/dodala anekdoto, doživetje...: Žaganje je še vedno zelo zanimivo opravilo med učenci 5. 
in 7. razredov. Ob koncu so izrazili željo po dodatnih urah v naslednjem letu, kjer bi lahko izdelovali lastne ali 
podobne izdelke. 

Izvajalec ID: Tina Dimec Ivanjko 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. in II. triada 
Vključeni razredi: 3. in 4. 
Skupno število vključenih učencev: 9 od tega deklic: 5 in dečkov: 4 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Spoznavanje francoskega jezika 
CILJ 2: Navajanje na učenje tujega jezika 
CILJ 3: Aktivno preživljanje OPB 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

Februar pričetek 
dejavnosti 

učenci prvič 
stopijo v stik s 
tujim jezikom 

prevelika 
pričakova
nja 

različne, 
razgibane 
aktivnosti, ki 
držijo 
motivacijo 
na najvišji 
ravni 

veselje 
do 
učenja 

da izvajanje 
skozi celo 
šolsko 
leto 



 

 

Marec povezovan
je z 
drugimi 
tujimi jeziki 

peka piškotov 
v obliki števil 

Poškodbe Dosledno 
upoštevanje 
navodil 
učiteljev 

Učenci 
spoznaj
o 
korelacij
e med 
sorodni
mi jeziki 

da več 
podobnih 
aktivnosti 

April Usvajanje 
besedišča 
z gibanjem 

aktivno učenje: 
razne igre, kjer 
se učenci 
mimogrede 
učijo jezika 

nemir v 
razredu 

postavljanje 
meja 

spozna
vanje 
osnovn
ega 
besediš
ča 

da       

Maj Usvajanje 
besedišča 
z gibanjem 

aktivno učenje: 
razne igre, kjer 
se učenci 
mimogrede 
učijo jezika 

nemir v 
razredu 

postavljanje 
meja 

besediš
če o 
živalih 

da       

Junij Usvajanje 
besedišča 
z gibanjem 

aktivno učenje: 
razne igre, kjer 
se učenci 
mimogrede 
učijo jezika 

nemir v 
razredu 

postavljanje 
meja 

hrana da       

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek 
 
Predstavitev rezultata dela ID: Peka piškotov 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Učenci  učencem gospodinjska 
učilnica 

v okviru OPB peka 
'besedišča' 

aktualizacija 
besedišča 

       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Učenci spoznajo tuji jezik in navade prebivalcev na sproščen način 
  
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Priložnost, da učenci 
spoznavajo tuji jezik, hkrati spoznavajo nove kulture in navade 
 

 
Izvajalec ID: Zinka Gjuras 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: III. 
Vključeni razredi: 7. in 8. 
 
Skupno število vključenih učencev: 7 od tega deklic: 1 in dečkov: 6 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

20 folija za 
plastificiranje  
zbirke učil, okvir za 
sliko s steklom 

20       100 99 

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
 
CILJ 1: Aktivnost, da je učenec v neposrednem naravnem okolju in pri svojem raziskovalnem delu aktiven in 

da spontano pridobiva znanje, ki so plod raziskovalne svobode. 
 



 

 

 
CILJ 2: Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September Raziskujej
o in 
spoznavaj
o živali v 
listnem 
opadu in 
jih 
razvrščajo 
v širše 
sistematsk
e 
kategorije 
z uporabo 
določevaln
ih ključev. 
Ugotavljajo 
sprememb
e v gozdu. 

Živali v listnem 
opadu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gozd jeseni 
 

 
Nevarnost 
klopov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevarnost 
padca na 
vlažnih 
tleh in 
padca 
odlomljeni
h in 
poškodov
anih vej iz 
drevesa 
na tla.  

Seznanitev 
staršev: o 
ekskurziji v 
gozd, o 
primerni 
obleki ter 
obutvi in 
zaščiti pred 
klopi 
 
Sredstvo za 
zaščito pred 
klopi ima 
tudi 
pripravljeno 
učitelj za 
tiste 
učence, ki 
morda tega 
ne bodo 
imeli s 
seboj. 
 
 
 
 
 
V primeru 
slabega 
vremena  in  
vetra se 
ekskurzija v 
gozd 
prestavi.  
Seznanitev 
učencev z 
gozdnim 
bontonom. 

Zaradi 
dobreg
a 
obvešč
anja 
staršev 
o 
ekskurzi
ji v 
gozd so 
bili 
učenci 
vedno 
primern
o 
oblečen
i in 
obuti, 
sami so 
tudi 
poskrbe
li za 
zaščito 
pred 
klopi. 

Zadovolj
stvo je 
bilo 
obojestra
nsko. 

      

Oktober Spoznajo 
gozdna 
drevesa, 
plodove, 
semena 
listje, 
gozdno 
prst in 
zelnate 
rastline v 
gozdu in 
jih 
razvrščajo 
v širše 
sistematsk
e 

 
Zbirka semen, 
plodov in 
listnih ploskev. 
 
Herbariziranje 
rastlin in 
priprava zbirk. 
 
Opazovanje 
barvitosti listja 
in  
določanje 
barvil v listju 
dreves s 
kromatografijo. 

Enako pri 
vsaki 
ekskurziji  
v gozd, 
kot v 
uvodnem 
mesecu. 

                        



 

 

kategorije 
z uporabo 
določevaln
ih ključev. 
Ugotavljajo 
sprememb
e v gozdu. 
 

April Spoznajo 
zelnate 
rastline v 
gozdu in 
jih 
razvrščajo 
v širše 
sistematsk
e 
kategorije 
z uporabo 
določevaln
ih ključev. 
 

Gozd spomladi 
 
 
 
 
Zelnate 
rastline v 
gozdu 

Nevarnost 
klopov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevarnost 
padca na 
vlažnih 
tleh in 
padca 
odlomljeni
h in 
poškodov
anih vej iz 
drevesa 
na tla.  

Seznanitev 
staršev: o 
ekskurziji v 
gozd, o 
primerni 
obleki ter 
obutvi in 
zaščiti pred 
klopi 
 
Sredstvo za 
zaščito pred 
klopi ima 
tudi 
pripravljeno 
učitelj za 
tiste 
učence, ki 
morda tega 
ne bodo 
imeli s 
seboj. 
 
 
 
 
 
V primeru 
slabega 
vremena in  
vetra se 
ekskurzija v 
gozd 
prestavi.  
Seznanitev 
učencev z 
gozdnim 
bontonom. 

Učinki 
obvešč
anja 
staršev  
in otrok 
o 
obisku 
gozda 
so bili 
enaki 
kot 
jeseni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učenci 
so se 
vzorno 
obnašal
i v 
gozdu 
in res 
upoštev
ali 
gozdni 
bonton. 

Zadovolj
stvo 
obojestra
nsko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Maj Spoznajo 
gozdno 
podrast(gr
me in 
mlada 
drevesa). 
Spoznajo 
rastline 
gozdnega 
roba. 
 

Grmi in mlada 
drevesa 

Enako pri 
vsaki 
ekskurziji 
v gozd, 
kot v 
uvodnem 
mesecu. 

                        

Junij        Priprava in 
razstava zbirk 

            Razstav
a 
(plodov, 
herbariz

Z delom 
in 
rezultati 
sem 

      



 

 

iranih 
rastlin 
in suhih 
grmovni
c) je 
bila 
pripravlj
ena v 
učilnici 
kemije, 
kjer so 
si jo 
ogledali 
učenci 
pri urah 
pouka 
in med 
odmori 

zadovoljn
a, saj 
bomo 
pripravlje
n 
material 
koristno 
uporabili 
kot učne 
pripomoč
ke ozir. 
učila za 
učence 
sedmih 
in šestih 
razredov 
p 

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek 
 
Predstavitev rezultata dela ID:  
Pripravili smo razstavo. Razstavili smo kromatograme jesenskega listja, zbirko plodov grmov in gozdnih 
dreves, herbarizirane liste grmov, dreves in praprotnic ter  zbirko plastificiranih herbariziranih listov dreves za 
delo v skupinah. Raziskovali smo tudi živali listnega opada in se naučili preparirati živali v alkoholu. Ves zbran 
material bomo uporabili v prihodnjem šolskem letu kot učila , ki jih bo moč vedno opazovati v učilnici, saj so 
zbrani v prozornih plastičnih posodah in tako pripravljeni za opazovanje. 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Učenci pod 
vodstvom 
mentorice. 

Sošolcem II. in 
III. triade. 

Na šoli. Junija Z razstavo v 
učilnici 

Predstaviti 
ostalim 
učencem, da 
vidijo kako 
lahko tudi sami 
pripravijo 
posamezna 
uporabna učila. 
Izobraževalni 
namen: Učenci 
višjih razredov 
lahko ponovno 
ob ogledu 
razstave 
obnovijo znanje 
z nazorno 
predstavljenimi 
izdelki. 

 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: V dejavnost je bilo vključenih 6 učencev, 
vsi pa so bili odgovorni in so resno pristopili k delu..Izpolnili smo vse zastavljene cilje. Zbran material pa bo 
ostal tudi za naslednje generacije, ki mi bo služil kot učni pripomoček. 

 
Izvajalec ID: Tanja Pirš 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. VIO 
Vključeni razredi: 1. - 3. 
 
Skupno število vključenih učencev: 28 od tega deklic: 28 in dečkov: / 



 

 

 
Število 

dodeljenih ur 
Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

17       20       118% 94% 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Obvladovanje telesa v prostoru in zaznavanje ritma      
CILJ 2: Razvijanje pozitivnih odnosov med soplesalci      
CILJ 3: Sprostitev in dobro počutje otrok      
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September Oblikovanj
e skupine, 
ples kot 
sprostitev, 
oblikovanj
e 
pozitivnih 
odnosov 

Realizirani cilji Veliko 
število 
članov, 
prostorska 
stiska, 
poškodbe
…      
 
Nemir, 
razgrajanj
e  

Dosledno 
upoštevanje 
pravil.  
 
 
 
   
 
Aktivno delo 
(možnost 
koreografij) 

Realizir
ani cilji 

            

Oktober Poslušanje 
glasbe - 
gibanje ob 
ritmu, 
upoštevanj
e različnih 
zvrsti, 
melodije… 

Realizirani cilji             Realiza
cija 

            

November Ustvarjanj
e in 
sooblikova
nje plesnih 
motivov. 

Realizirani cilji             Realiza
cija 

            

December Sooblikova
nje 
koreografij
e, 
utrjevanje 
plesa. 

Realizirani cilji 
in nastopi: 
Zimska 
pravljica, 
Srečanje 
ostarelih 
občanov 
Rogaška 
Slatina, 
Srečanje 
upokojenih 
delavv II.OŠ 
Rogaška 
Slatina, 
sodelovanje 
na proslavi ob 
DNEVU 
SAMOSTOJN
OSTI. 

                              

Januar Sooblikova
nje 
koreografij
e, 

Realizirani cilji             Realiza
cija 

            



 

 

utrjevanje 
plesa. 

Februar Plesno 
izražanje, 
plesni 
motivi - 
zgodba. 

Realizirani cilji 
in nastop na 
finalni 
nogometni 
tekmi. 

            Realiza
cija 

            

Marec Ples v 
skupinah, 
izmišljanje 
koreografij 

Zaradi 
realizacije 
ciljev v 
preteklih 
mesecih in 
načrtovanih 
aktivnostih v 
prihodnjih, v 
tem mesecu 
niso potekale 
redne vaje ID. 

                              

April Plesna 
zgodba. 

Realizirani cilji 
in nastop na 
proslavi ob 
DNEVU 
UPORA 
OKUPATORJ
U 

                              

Maj Plesna 
zgodba. 

Realizirani cilji 
in nastop na 
srečanju I. in 
II. OŠ - 
Urbanovo 

                              

Junij Ples kot 
sprostitev. 

Realizirani cilji 
in nastop na 
srečanju I. in 
II. OŠ - 
Urbanovo 

                              

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: nastop, predstavitev javnosti, sprejemanje glasbe kot sprostitev, 
zaznavanje in utrjevanje ritmičnega posluha (standard znanja v I. VIO). 
 
Predstavitev rezultata dela ID:       
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Plesna skupina Širši javnosti Evropska 
ploščad 

Zimska 
pravljica, 
30.11. 2014 

Nastop - 
plesne točke 

Sodelovanje v 
Zimski pravljici 

Plesna skupina 
 
 
 
 
 

Starejšim 
občanom 
Rogaška 
Slatina 
 
Upokojenim 
delavcem II.OŠ 
Rogaška 
Slatina 
 
Učencem in 
učiteljem II. OŠ 
 

I. OŠ Rogaška 
Slatina 
 
 
 
II. OŠ Rogaška 
Slatina 
 
 
 
KC Rogaška 
Slatina 
 

2. 12. 2015 
 
 
 
 
 
22. 12. 2015 
 
 
 
24. 12. 2015 
 
 
12. 2. 2015 

Nastop - 
plesne točke 

Sodelovanje na 
prireditvi 



 

 

Udeležencem 
finalne tekme 
 
Učencem in 
učiteljem II. OŠ 
Rogaška 
Slatina 
 
Učencem in 
učiteljem I. in II. 
OŠ Rogaška 
Slatina 
 
Učencem in 
učiteljem II. OŠ 
Rogaška 
Slatina 

Športna 
dvorana 
Rogaška 
Slatina 
 
KC Rogaška 
Slatina 
 
Evropska 
ploščad 
 
 
 
II. Oš Rogaška 
Slatina 

 
 
 
 
24. 4. 2015 
 
 
29. 5. 2015 
 
 
 
 
23. 6. 2015 

 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Nastopi na prireditvah. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Pri ID Glasba in ples z roko v roki smo 
spodbujali domišljijo, ustvarjalnost in izvirnost ob doživljanju plesa kot nekaj prijetnega. Oblikovali smo 
pozitivne odnose med plesalkami in se navajali na sodelovanje v skupini. 
Razvijali smo koordinacijo - povezavo ritma in melodije.  
Nastopili smo na številnih prireditvah na šoli in v kraju. 

Izvajalec ID: Petra Železnik, prof. 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: III. 
Vključeni razredi: 7., 8., 9. 
 
Skupno število vključenih učencev: 21 od tega deklic: 7 in dečkov: 14 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

      0 9             100 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Spodbujanje medsebojne pomoči, solidarnosti, spoštov0anja, hvaležnosti. 
CILJ 2: Razvijanje sodelovanja, povezanosti, odgovornosti. 
CILJ 3: Razvijanje strpnosti in nenasilja. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September Uvodno 
srečanje 

Spoznavanje 
in oblikovanje 
skupine; 
predstavitev 
programa dela 

                              

Oktober Nastop v 
Pegazove
m domu; 
Srečanje v 
Pegazove
m domu 

Nastop in 
simbolična 
obdaritev 
varovancev ob 
dnevu 
starejših 
(1.10.); 

                              



 

 

Sprehod z 
varovanci na 
vozičkih 

November Sestanek Dogovori 
glede 
nadaljnega 
dela 

                              

December Srečanje v 
Pegazove
m domu 

Priprava 
miklavževih 
šib 

                              

Januar                                           
Februar Nastop v 

Pegazove
m domu 

Mimohod 
pustnih mask 

                              

Maj Nastop v 
Pegazove
m domu 

Nastop 
učencev  

                              

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: nastop  
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Medgeneracijsko sodelovanje 
znotraj občine - pomoč starejšim varovancem v Pegazovem domu. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Delo, ki je bilo načrtovano skupaj s 
sodelavci iz Pegazovega doma, je bilo po dogovorih z učenci realizirano 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 … Znotraj skupine so na šoli potekali sestanki in dogovori glede dela.  
 

Izvajalec ID: Gabrijela Žagar 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. in III. VIO 
Vključeni razredi: 3. razred, 8. - 9. razredi 
 
Skupno število vključenih učencev: 14 od tega deklic: 7 in dečkov: 7 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

20 /       21 - po 
dogovoru z 
učenci 

105 % 82 % 

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Razvijanje pozitivnega odnosa do sočloveka, ljudi v stiski, razvijanje humanosti. 
CILJ 2: Znati pomagati ljudem ob nesreči, bolezni. 
CILJ 3: Krepitev medkulturnega dialoga in solidarnosti ter  učenje strpnosti in sprejemanje drugačnosti.    
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

Oktober -razvijanje 
pozitivneg
a odnosa 
do 
sočloveka, 
ljudi v 

*POMAGAM 
VRSTNIKOM 
(Zbiranje 
šolskih 
potrebščin, 
oblačil za 

negativen, 
nespoštljiv 
odnos do 
drugačnos
ti, nerazvit 
občutek 

pogovori, 
primeri, 
konkretne 
situacije 

Učenci 
so znali 
pomaga
ti drug 
drugem
u kot 

Učenci 
so radi 
prihajali k 
interesni 
dejavnos
ti. 

      



 

 

stiski, 
humanost; 
-znati 
pomagati 
ljudem ob 
nesreči, 
bolezni; 
-navajanje 
na 
pravilen, 
spoštljiv 
odnos do 
sošolcev, 
učiteljev, 
staršev in 
ostalih 
ljudi; 
-obliko-
vanje 
razredneg
a kolektiva 
in skrb za 
posamezni
ka; 
-krepitev 
medkulturn
ega 
dialoga in 
solidarnost 

pomoči 
potrebnim 
vrstnikom.) 

za pomoč 
sočloveku 

tudi 
ostalim. 

December -navajanje 
učencev 
na 
izvajanje 
sprejetih 
nalog in 
obveznosti 
-znati 
sodelovati 
-učiti se 
praktičnih 
sposobnos
ti, razvijati 
motorične 
spretnosti. 

*PREDSTAVIT
EV DRUŠTVA 
ISKRICE 
 
 

nerazvite 
delovne 
navade, 
motorične 
spretnosti, 
neznanje 
sodelovanj
a v skupini 

delo v 
skupini, 
razdelitev 
nalog po 
sposobnosti
h in močnih 
področjih 
učencev 

Sodelov
anje z 
društvo
m, 
zbiranje 
sredstv
ev. 

Zadovolj
stvo 
učencev 
ob 
pomoči. 

      

Januar -zbiranje 
učencev, 
oblikovanj
e ekip, 
seznanitev 
z literaturo, 
vajami. 

*PRIPRAVA 
NA 
TEKMOVANJ
E IZ PP TER 
RK 
(Teoretičen del 
RK in PP.) 

izostanki 
od 
dejavnosti, 
nezaintere
siranost, 
nesamoza
vest 

razsodno se 
odločiti za 
dejavnost, 
učiteljeva 
motivacija, 
delo  v 
skupini 

Učenci 
so 
spoznal
i 
teoretič
en del 
PP in 
RK. 

Večina 
učencev 
je redno 
prihajala 
k 
dejavnos
ti in zelo 
aktivno 
sodeloval
a. 

      

Februar -znati 
pomagati 
ljudem ob 
nesreči, 
bolezni. 

 *PRIPRAVA 
NA 
TEKMOVANJ
E IZ PP TER 
RK 
*SKRB ZA 
LASTNO 

izostanki 
od 
dejavnosti, 
nezaintere
siranost, 
nesamoza
vest 

razsodno se 
odločiti za 
dejavnost, 
učiteljeva 
motivacija, 
delo  v 
skupini 

Učenci 
so 
spoznal
i 
praktiče
n del 

Učenci 
so zelo 
aktivno in 
z 
veseljem 
se učili 
spretnost

      



 

 

ZDRAVJE 
(Delo v ekipah, 
obisk 
medicinske 
sestre.)    

dejavno
sti. 

i ter 
potrebne
ga 
znanja. 

Marec -znati 
pomagati 
ljudem ob 
nesreči, 
bolezni; 
-navajanje 
učencev 
na 
izvajanje 
sprejetih 
nalog in 
obveznosti
. 

*POMAGAM 
STAREJŠIM 
*PRIPRAVA 
NA 
TEKMOVANJ
E IZ PP TER 
RK 
 
Delo v ekipah 
PP in RK – 
praktičen del. 

nezaintere
siranost 
pomagati 
starejšim 

izbrati 
osebo,  ki jo 
imaš rad in 
ji pomagati, 
nato tudi 
ostalim 
starejšim 
osebam 

Učenci 
so 
pomaga
li doma 
starejši
m 
osebam 
ter se 
urili v 
znanju 
PP in 
RK. 

Učenci 
so 
aktivno 
sodeloval
i pri 
dejavnos
ti. 

      

April -razvijanje 
pozitivneg
a odnosa 
do 
sočloveka, 
ljudi v 
stiski, 
humanost, 
solidarnost 

* PRVA 
POMOČ 
*VKLJUČITEV 
UČENCEV 3. 
RAZREDOV V 
RK 
 

nezadostn
o znanje 
za 
tekmovanj
e 
 

teoretično in 
praktično 
znanje 
učencev 

Učenci 
3. 
razredo
v so 
postali 
mladi 
člani 
RK ter 
prejeli 
skromn
a 
darilca 
(kuli in 
zloženk
a). Z 
ekipo 
PP smo 
nadgraj
evali 
znanja. 

Z učenci 
smo 
nadgradi
či znanje 
iz PP in 
RK ter se 
dogovoril
i za delo 
v 
naslednj
em 
šolskem 
letu in 
priprave 
za 
tekmova
nje. 

      

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: predstavitev javnosti 
 
Predstavitev rezultata dela ID:       
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Učenci sočloveku kjerkoli ob stiski, 
nesreči,… 

s potrebnim 
znanjem osnov 
PP 

VREDNOTE - 
pomoč 
sočloveku 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: Podporo pri realizaciji 
       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Znanje osnov PP. 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Znanje učencev pri nudenju 
PP. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: K interesni dejavnosti TO SEM JAZ 2, je 
bilo vpisanih 14 učencev iz osmih in devetih razredov. Učenci so teoretično in praktično spoznavali dejavnosti 
RK in PP ter bili pri tem zelo aktivni in uspešni. Bili so izredno motivirani ter z veseljem obiskovali dejavnost. 
Zaradi urnika in drugih dejavnsoti so nekateri učenci obiskovali dejavnost redno, nekateri le občasno. Pri 
praktičnem usposabljanju nam je bila v pomoč zunanja sodelavka, gospa Majda Sep. Z učenci smo razvijali 



 

 

pozitivne vrednote, čut do sočloveka v stiski. Pri tem so pokazali znanje in pripravljenost pomagati vsakomur. 
Z učenci tretjih razredov smo spoznavali dejavnosti RK na njim zanimiv način, preko pravljice. Postali so 
mladi člani RK ter prejeli skromna darilca (pisalo in zloženko). 
 

Č Č

 
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 starše, uspešno izvedena igra za starše. 
 

Č Č

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 31       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 

            Izvajati čimbolj raznolike 
dejavnosti, ki učence na 
zanimiv in učinkovit način 
naučijo obravnavane 
vsebine. 



 

 

iger, pesmicah, plesov, 
izštevank, kulture, 
značilnosti. 
Priprava igrice in nastop za 
starše v angleščini.   

 
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 starše, uspešno izvedena igra za starše. 
 

Č

Vodja oz. mentorica/mentor: Helena Mikša, Marjana Zajko, Petra Dragojević 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Helena Mikša, Marjana Zajko, Petra Dragojević 
Razred/i: 1. - 3. r. 
Število vključenih učencev: 35 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
30 28 93 95 

 
Podatki se izpolnijo le za tekmovanja v znanju, veščinah in spretnostih: 
Udeležba na tekmovanju:  šolsko  
    državno  
 
Organizacija tekmovanja:  šolsko 
 



 

 

IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, ZOTKS-Zveza za tehniško kulturo Slovenije. 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
November Spoznavanje zapisovanja 

računalniških programov.    
                  

December Spoznavanje  osnov programiranja 
v programu MSW LOGO.      

                  

Januar  Ustvarjanje v programu MSW 
LOGO. 

                  

Februar Sodelovanje vseh prijavljenih 
učencev na izbirnem šolskem 
tekmovanju. 

                  

Marec Sodelovanje najuspešnejših 
učencev šolskega tekmovanje na 
državnem tekmovanju za 
RAČUNALNIŠKI POKAL LOGO. 

                  

April Evalviranje.                   
 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

November Helena Mikša, Marjana 
Zajko, Petra Dragojević 

DA       

December Helena Mikša, Marjana 
Zajko, Petra Dragojević 

DA       

Januar Helena Mikša, Marjana 
Zajko, Petra Dragojević 

DA       

Februar VIZ II. OŠ Rogaška 
Slatina, Helena Mikša, 
Marjana Zajko, Petra 
Dragojević 

DA       

Marec ZOTKS-Zveza za 
tehniško kulturo 
Slovenije, Vrtec Izvir 
Rogaška Slatina, 
Helena Mikša, Marjana 
Zajko, Petra Dragojević  
 

6. 3. 2015 - ŠOLSKO TEKMOVANJE 
LOGO 
14. 3. 2015 - DRŽAVNO 
TEKMOVANJE ZA 18. POKAL LOGO 
v organizaciji ZOTKS-Zveza za tehniško 
kulturo Slovenije in vrtca Rogaška 
Slatina. 

      

April Helena Mikša, Marjana 
Zajko, Petra Dragojević  

DA       

 
DOSEŽKI  
 

število bronastih število srebrnih število zlatih 
      9 2 

 
število drugih priznanj 
Priznanje za SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO prejme 35 učencev od 1.do 3. razreda.  
 
POIMESNKI SEZNAM UDELEŽENCEV DRŽAVNEGA TEKMOVANJA Z  DOSEŽKI  
 

ime in priimek tekmovalca tekmovanje dosežek 
Gašper Rovišnjak 
Nejc Viher 
Dominik Sever 
Nik Stanković 
Klara Lešnik 
Lina Jerković 
Nejc Plevčak 
Žiga Krašovec 
Tinkara Krumpak 
Sara Ivič 

18. RAČUNALNIŠKI POKAL LOGO zlato 
zlato 
srebrno 
srebrno 
srebrno 
srebrno 
srebrno 
srebrno 
srebrno 
srebrno 



 

 

Tamara Boršič 
 

srebrno 

 
RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 
Na šolskem tekmovanju LOGO je tekmovalo 35 učencev centralne šole in en učenec POŠ Kostrivnica. Učenci, ki so na šolskem 
tekmovanju dosegli najboljše rezultate,  so na državnem tekmovanju za 18. računalniški POKAL LOGO skupno dosegli odlične 
rezultate in prejeli prehodni pokal, ki bo krasil našo vitrino do naslednjega državnega tekmovanja. 
 

Č

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 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.  
                                               48       46            29       29         22           18            14          9               21    
 

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. 19. 3. 2015 je bilo na šoli izvedeno šolsko tekmovanje in sicer posebej za I. triado, 
za II. in III. triado pa skupaj. Tekmovalo je skupaj 236 učencev, bronasto priznanje je prejelo 84 učencev. 9 učencev od 7. r. do 9. 
r se je udeležilo področnega tekmovanja, ki je bilo v Podčetrtku, dne 1. 4. 2015. Od teh so 4 učenci prejeli srebrno Vegovo 
priznanje. Na državno tekmovanje iz matematike, ki je bilo 18. 4. 2015 na OŠ Žalec se je uvrstil 1 učenec. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Doseženi rezultatih po razredih (PRILOGA). 
a) 84 bronastih priznanj 
b) 3 srebrna priznanja na področnem tekmovanju:  
Damir Šarlah, 8. b 
Jaša Virant, 8. b 
Andreja But, 9. b 
c) 1 učenec udeležba na državno tekmovanje in srebrno priznanje na državnem tekmovanju 
Gregor Gros, 9. b 
  
UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 
Gregor Gros iz 9. b se je uvrtil na državno tekmovanje iz matematike in prejel srebrno Vegovo priznanje na državnem 
tekmovanju. 
 

DOSEŽENI REZULTATI  NA MATEMATIČNEM TEKMOVANJU 2015 
 
 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r skupaj 
št. tekmovalcev 48 46 29 29 22 18 14 9 21 236 
št. bronastih Vegovih priznanj 17 16 13 11 7 6 4 3 7 84 
št. udeležencev na regijskem 
tekmovanju 

- - - - - - 3 3 3 9 

št. srebrnih Vegovih priznanj na 
področnem tekmovanju 

- - - - - - - 2 1 3 

št. udeležencev na državnem 
tekmovanju 

- - - - - - - - 1 1 

št. srebrnih Vegovih priznanj na 
državnem tekmovanju 

- - - - - - - - 1 1 

št. zlatih Vegovih priznanj - - - - - - - - - - 
osvojene nagrade - - - - - - - - - - 

 

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 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. 11. 2. 2015 je bilo na šoli izvedeno šolsko tekmovanje in sicer posebej za 8. r in 
posebej za 9. r. Tekmovalo je 16 učencev 8. razreda in 11 učencev 9. razreda. 9 učencev je prejelo Bronasto Stefanovo priznanje 
(6 učencev 8.r in 3 učenci 9.r). 4 učenci se je uvrstili na področno tekmovanje iz fizike, ki je bilo 27. 3. 2015 na OŠ Planina pri 
Sevnici. 1 učenec se je uvrstil na državno tekmovanje iz fizike, ki je bilo 4. 4. 2015 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v 
Mariboru in prejel srebrno Stefanovo priznanje. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Doseženi rezultatih po razredih: 
a) 9 bronastih priznanj 
Lovro Majer, 8. a 
Niko Kučiš, 8. a 
Jan Hartl, 8. a 
Jaša Virant, 8. b 
Andrej Koritnik, 8. b 
Miho Bjelovučić, 8. b 
Ana Šket, 9. b 
Kristijan Strezoski, 9. b 
Gregor Gros, 9. b 
b) 1 učenec udeležba na državno tekmovanje 
 c) 1 srebrno priznanje na državnem tekmovanju: Gregor Gros, 9. b  
UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 
Gregor Gros iz 9. b, 
 
 
 



 

 

Vodja oz. mentorica/mentor: Zdenka Petek 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Jelka Županec, Martin Druškovič, Marta Strniša,  Vanja Užmah, Leonida Špiljak, Oliver 
Frlič, Brigita Sajko 
Razred/i: 4. do 9.  
Število vključenih učencev: 83 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
40 41 102,5 / 

 
Podatki se izpolnijo le za tekmovanja v znanju, veščinah in spretnostih: 
Udeležba na tekmovanju:  šolsko   
    državno    
 
Organizacija tekmovanja:  šolsko   
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
ZOTKS - Zveza za tehniško kulturo Slovenija  
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September - V  petek, 26. 9. 2014 - izvedba 

šolskega tekmovanja  iz logike za 
učence od 4. r. do 9. r. 
- Poprava nalog šolskega 
tekmovanja. 
- Organizacija in vnos rezultatov 
preko spletne strani ZOTKS. 

-Težav pri 
organiziranju in 
izvedbi 
tekmovanja za 
4. in 5. razred 
na podružnicah 
in matični šoli 
ni bilo. 
- Veliko število 
nalog je bilo 
potrebno  
popraviti. 
-Vnos podatkov 
v sistem 
ZOTKS je bil 
opravljen. 

Ga. Jelke Županec mi 
je pomagala pri 
popravi nalog za 4. in 
5. razred.  

Tekmovanje smo 
uspešno izvedli. Ga. 
Jelka Županec mi je 
uspešno pomagala pri 
popravi nalog.  

Oktober Priprava in spremstvo učencev na 
državno tekmovanje 

Nepredvidljivih 
dogodkov pri 
organizaciji in 
prevozu na 
tekmovanje ni 
bilo.  

Prevoz z 
organiziranim 
prevoznikom in  skrb 
za varnost otrok. 

Organizacija prevoza 
za več šol skupaj. 

Junij -vpis priznanj v program 
-sestava poročila o delu 
-delitev priznaj razrednikom 

            Opravljeno. 

Julij -plan ID za naslednje šolsko leto             Plan je sestavljen. 
Vključevanje 
učiteljice matematike 
pri izvajanju ID 
logomanija. 

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Zdenka Petek 
-šolsko tekmovanje 

Tekmovanje smo uspešno izvedli. Vnos 
rezultatov  je bil opravljen preko sistema 
ZOTKS.  

Dodatno motivirati učence 
posebej 6. in 7. razreda za delo 
doma. Dodatno motivirati 
učence 5. razredov za 
vključevanje v ID logomanija. 
Pomoč nove učiteljice pri 
izvajanju ID. 



 

 

Oktober Zdenka Petek 
-državno tekmovanje 

Učence so se pripravili  na tekmovanje 
po. Državnega tekmovanja se je 
udeležilo  5 učencev.  

Dodatno s pomočjo staršev 
motivirati  vse udeležence 
tekmovanja za delo doma. 

Junij Zdenka Petek 
-vpis priznanj v 
program, 
-razdelitev priznanj 
razrednikom, 
-zapis poročila o 
tekmovanju. 

Pri delu ni bilo težav. Delo je bilo opravljeno. 
Učencem, ki so sodelovali na 
državnem tekmovanju in tam 
niso osvojili priznaj, sem 
napisala pohvalo za 
sodelovanje. 

Julij Zdenka Petek 
-plan za naslednje 
šolsko leto 
-poročilo o delu. 

      Plan je sestavljen in dopolnjen 
z nekaj zanimivejšimi 
vsebinami. 

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
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 58 učencev, kar je več kot 70 % vseh tekmovalcev.  Naloge za 6. 
razred so bile za učence izredno zahtevne. 
 
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 5 učencev: 
-7. razred: 1. učenka, 
-8. razred: 1 učenka, 
-9. razred: 3 učenci. 
Tam se podeljujejo srebrna in zlata priznanja. Dva učenca sta se izredno veliko pripravljala doma in tako dosegla zelo visoke 
rezultate. Gregor GROS iz 9. b je osvojil srebrno priznaje, drugi učenki pa je žal zmanjkala ena točka. 
 
DOSEŽKI  
 

število bronastih število srebrnih število zlatih 
 58 1 / 

 
POIMESNKI SEZNAM UDELEŽENCEV DRŽAVNEGA TEKMOVANJA Z  DOSEŽKI  
 

ime in priimek tekmovalca tekmovanje dosežek 
Gregor Gros 
Matija Plevnik 
Jernej Koražija 
Nika Drašković 
Manca Druškovič 

logika srebrno priznanje 
 

 
RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 
Učence 6. razredov bom dodatno motivirala za prijavo na ID Logomanija, ker je v tem šolskem letu zelo upadlo število udeležencev. 
Pri tej ID dobijo osnovne izkušnje z načinom reševanja vseh logičnih nalog. To bom skušala doseči s pomočjo učiteljice matematike 
v 5. in 6. razredu. 
 

Izvajalec ID: Tina Dimec Ivanjko 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: III. triada 
Vključeni razredi: 8. in 9. 
Skupno število vključenih učencev: 7 od tega deklic: 5 in dečkov: 2 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Dvig motivacije za učenje španskega jezika 
CILJ 2: Pridobitev povratne informacije o znanju 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

Maj Priprave v 
okviru 
pouka 

                                    



 

 

Junij Tekmovanj
e 

Učenci se 
pomerijo v 
znanju 

Trema ali 
strah 
učencev  

Priprava pri 
rednih urah 
pouka 
španščine, 
ne samo na 
znanje, 
ampak tudi 
na spopad s 
stresno 
situacijo 

Učenci 
vidijo, 
kakšno 
je 
njihovo 
znanje 
v 
primerja
vi z 
vrstniki 

da več 
utrjevanja 

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: tekmovanje 
       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Učenci so dobili povratno informacijo o svojem znanju španščine 
  
Udeležba na tekmovanjih: šolsko 
 
Dosežki na tekmovanjih: 
 

Število 
vključenih 
učencev 

Število 
učencev 

brez 
priznanj 

Število 
prejetih 

bronastih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
regijskem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
srebrnih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
državnem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
zlatih 

priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 

mednarodnem 
tekmovanju 

7 0                                     
 
Kot mentor ID sem bil/bila organizator: šolskega tekmovanja 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Priložnost, da učenci dokažejo 
svoje znanje: sploh v prihodnje, ko bo tekmovanje predvidoma zaživelo tudi na državni ravni 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Učenci so lahko svojo tekmovalnost 
usmerili do pozitivnega cilja - boljšega znanja španskega jezika. Čeprav so vedeli, da je tekmovanje 'le' šolsko 
in ni nagrad, se jim je motivacija za učenje opazno dvignila, sploh v dneh pred tekmovanjem. 
 

č

Vodja oz. mentorica/mentor: Zinka Gjuras  
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu:   Zinka Gjuras,     
Razred/i: 8. razred 
Število vključenih učencev: 15 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
10 10 100 98 

 
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, ZOTKS 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September       Posamezni 

učenci se 
odločajo za 

 
Pogovor  z učenci, da 
se res odločijo po 

      



 

 

preveč 
tekmovanj. 

interesu in 
nadarjenosti za 
posamezno področje 
in da na izbranem 
področju   maksimalno 
aktivno delajo in redno 
obiskujejo   priprave. 
M anj je več.  
 

December  
Utrditi in ponoviti pridobljeno in že 
razširjeno znanje kemijskih vsebin 
sedmega in osmega razreda.  
 
Razvijati strategijo reševanja 
problemskih nalog, samostojne 
interpretacije, vrednotenja in 
avtentičnih vprašanj vezanih na 
vsebine sedmega in  osmega razred 
. 

Strategije 
reševanja  
problemskih 
nalog se bomo 
lahko lotevali le 
, če se bodo 
učenci sprotno 
pripravljali na 
reden pouk in 
ne bo 
kampanjskega 
učenja. 

Zelo velika doslednost 
učitelja pri sprotnem 
preverjanju znanja,  
pregledu domačih 
nalog in  vseh 
doseženih rezultatov 
rešenih nalog najvišjih 
taksonomskih stopenj 
ter spremljanja 
doslednosti pri 
zapisanem postopku 
reševanja. 

Učenci imajo nasploh 
slabe delovne navade  
in nisem bila 
popolnoma pri vseh 
učencih uspešna  
glede spodbujanja za 
sprotno delo in 
predpripravo na 
dejavnost. Vsi učitelji 
bomo morali nameniti 
še več pozornosti 
domačemu delu in 
predpripravi na pouk 
za učence višjega 
nivoja znanja.  

Januar  Razširiti in nadgraditi že osvojeno 
znanje pridobljeno pri rednih urah 
kemije.  

                  

Februar Razširiti in nadgraditi že osvojeno 
znanje pridobljeno pri rednih urah 
kemije.  

                  

Marec Razvijati strategijo reševanja 
problemskih nalog, samostojne 
interpretacije, vrednotenja in 
avtentičnih vprašanj vezanih na 
vsebine sedmega in  osmega razred 
. 

V kolikor ne 
bodo imeli 
poglobljenega 
znanja o tekoči 
snovi, bodo 
težave pri 
reševanju nalog 
najvišjih 
taksonomskih 
stopenj. 

Redno spodbujanje 
učencev k 
učinkovitemu delu 
doma in pri pripravah. 

Učence bom 
spodbujala k bolj 
aktivnemu delu, 
vendar odgovornost 
za neuspeh bodo 
mogli prevzeti sami. 

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

December Priprave - mentorica 
Zinka Gjuras 

Potek po planu dejavnosti       

Januar Šolsko tekmovanje, 
19.1.2015, vodstvo šole 
z imenovano komisijo 
in mentorica Zinka 
Gjuras 

Vse je potekalo po navodilih in planu. Potekalo brez zapletov. 

Februar Priprave- Mentorica 
Zinka Gjuras 

Potek priprav po planu dejavnosti.       

Marec 7.3.2015 Državno 
tekmovanje, Vodstvo 
šole - prevoz, 
tekmovanje ZOTKS na 
OŠ Ljubečna 

Potek priprav in udeležba na državnem 
tekmovanju 

Vsa leta imamo organiziran 
skupen prevoz na tekmovanje  
s I.OŠ in OŠ Rogatec in tako 
predlagam tudi za naprej.  

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Učenci osmega razreda so redno obiskovali priprave na tekmovanje. Tekmovanja se je udeležilo 15 učencev, ki so tudi obiskovali 
priprave. 6 učencev pa je doseglo bronasto priznanje. Učenci bi morali še kaj dodatno postoriti doma in se bolj temeljito 
pripravljati na samo uro priprav na tekmovanje, kar pa niso dosledno vsi opravljali. 
Bronasta priznanja so dosegli: Sandra Božoč 8.a, Zala Jager 8.a, Damir Šarlah 8.b, Sara M. Poharc 8.b, Nika Drašković 8.b, David 
But 8.b 
Damir Šarlah iz 8.b se je udeležil državnega tekmovanja iz znanja kemije in ni dosegel višjega priznanja.  



 

 

 
DOSEŽKI  
 

število bronastih število srebrnih število zlatih 
6 / / 

 
POIMESNKI SEZNAM UDELEŽENCEV DRŽAVNEGA TEKMOVANJA Z  DOSEŽKI  
 

ime in priimek tekmovalca tekmovanje dosežek 
Damir Šarlah državno tekmovanje iz znanja kemije bronasto priznanje  

 

č

 
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: 15 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
10 11 110 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, ZOTKS 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September       Posamezni 

učenci se 
odločajo za 
preveč 
tekmovanj. 

 
Pogovor  z učenci, da 
se res odločijo po 
interesu in 
nadarjenosti za 
posamezno področje 
in da na izbranem 
področju   maksimalno 
aktivno delajo  
M anj je več.  
 

Učenci niso 
upoštevali priporočila 
in so se zopet na vseh 
tekmovanjih 
pojavljali eni in isti 
učenci.  

December Utrditi in ponoviti pridobljeno in že 
razširjeno znanje kemijskih vsebin 
sedmega in osmega razreda.  
 
Razvijati strategijo reševanja 
problemskih nalog, samostojne 
interpretacije, vrednotenja in 
avtentičnih vprašanj vezanih na 
vsebine sedmega in  osmega razred 
in devetega razreda. 

Strategije 
reševanja  
problemskih 
nalog se bomo 
lahko lotevali le 
, če se bodo 
učenci sprotno 
pripravljali na 
reden pouk in 
ne bo 
kampanjskega 
učenja. 

Zelo velika doslednost 
učitelja pri sprotnem 
preverjanju znanja,  
pregledu domačih 
nalog in  vseh 
doseženih 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 

V kolikor ne 
bodo imeli 

Redno spodbujanje 
učencev k 

Učence bom 
spodbujala k bolj 



 

 

interpretacije, vrednotenja in 
avtentičnih vprašanj vezanih na 
vsebine sedmega in  osmega razred 
in devetega razreda. 

poglobljenega 
znanja o tekoči 
snovi, bodo 
težave pri 
reševanju nalog 
najvišjih 
taksonomskih 
stopenj. 

učinkovitemu delu 
doma in pri pripravah. 

aktivnemu delu, 
vendar  do spoznanja 
o pomembnosti 
sprotnega dela in 
pomenu priprave  na 
uro, pa bodo morali 
priti sami. Na 
napakah  se učimo. 

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

December Priprave na tekmovanje 
- Zinka Gjuras 

 Vsebine prejšnjih mesecev  smo združili 
in prenesli nekatere naloge na domače 
delo, ker je bilo kar nekaj učencev 
vključenih v priprave na Proteusovo 
tekmovanje in nismo mogli izvajati 
dejavnosti v začetnih mesecih šolskega 
leta.  

      

Januar Priprave na tekmovanje 
in izvedba šolskega 
tekmovanja  19.1.2015, 
vodstvo šole z 
imenovano komisijo in 
mentorica Zinka Gjuras 

Potek dejavnosti po planu. Glede na 
rezultate tekmovanja sem pričakovala 
več bronastih priznanj. 

      

Februar Priprave na tekmovanje Potek dejavnosti po planu.       
Marec 7.3.2015 Državno 

tekmovanje, Vodstvo 
šole - prevoz, 
tekmovanje ZOTKS na 
OŠ Ljubečna 

Potek dejavnosti po planu.Pričakovanja 
so bila malo višja. 

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Učenci so obiskovali priprave na kemijsko tekmovanje dokaj redno, vendar so bili pri delu že precej utrujeni, saj so se priprave 
izvajale šesto in sedmo uro, ker so  bili učenci vključeni v preveč dejavnosti kot sem že napovedala v samem začetku plana. 
Komaj smo usklajevali  termine za priprave. Najbolj uspešen pri tekmovanju je bil seveda Gregor Gros, ki se je tudi udeležil 
državnega tekmovanja in tam dosegel srebrno priznanje. Na tekmovanju je izgubil samo 2 točki in to je zelo lep rezultat. Gregor se 
je tudi redno pripravljal doma in zelo aktivno sodeloval na pripravah.  
Bronasta priznanja pa so še dosegli: Jaka Zdovc 9.a, Gregor Gros9.b, Andreja But 9.b in Marcel Egartner 9.c. 
 
DOSEŽKI  
 

število bronastih število srebrnih število zlatih 
4 /1 / 

 
POIMESNKI SEZNAM UDELEŽENCEV DRŽAVNEGA TEKMOVANJA Z  DOSEŽKI  
 

ime in priimek tekmovalca tekmovanje dosežek 
Gregor Gros državno tekmovanje iz znanja kemije srebrno priznanje 

Č

 
Vodja oz. mentorica/mentor: Nina Gašparac 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Razred/i: 9. razred 
Število vključenih učencev: šolsko (12) in državno (1) 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
5 državno 5 100 100 

 
Podatki se izpolnijo le za tekmovanja v znanju, veščinah in spretnostih: 
Udeležba na tekmovanju:  šolsko   
    državno   
 
Organizacija tekmovanja:  šolsko   



 

 

 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
Zavod RS za šolstvo in 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 Razviti globalno in detaljno 

razumevanje. 
Razviti prosto govorjenje, monolog 
in dialog.  
Razviti strategije branja in 
poslušanja. 
Razviti vodeno pisanje. 
 

Učenci niso 
dovolj vešči 
tipom nalog, ki 
se od preostalih 
razlikujejo tako 
po vsebini, 
obliki, obsegu, 
…  
 Učenci so 
premalo 
samostojni pri 
učenju, zato 
usvojijo le 
vsebine podane 
skozi redni učni 
proces. 
Učenci imajo 
manj stika z 
avtentičnimi 
pisnimi in 
govornimi 
besedili. 
 

Učence predhodno 
seznanim s tovrstno 
tipologijo, v kateri se 
preizkušamo v 
pripravljalnih urah. 
Učence usmerim k 
dodatnemu delu, 
morebiti k 
raziskovanju njim 
zanimivih vsebin.   
Učenci bodo pridobili 
dodatne naloge 
bralnega razumevanja 
in jih poglabljali z 
veščinami pisanja in 
tvorjenja. 
 

      

Oktober Razviti globalno in detaljno 
razumevanje. 
Razviti prosto govorjenje, monolog 
in dialog.  
Razviti strategije branja in 
poslušanja. 
Razviti vodeno pisanje. 

-II- -II-       

November Razviti globalno in detaljno 
razumevanje. 
Razviti prosto govorjenje, monolog 
in dialog.  
Razviti strategije branja in 
poslušanja. 
Razviti vodeno pisanje. 

-II- -II-       

Januar  Razviti globalno in detaljno 
razumevanje. 
Razviti prosto govorjenje, monolog 
in dialog.  
Razviti strategije branja in 
poslušanja. 
Razviti vodeno pisanje. 

-II- -II- -II- 

Februar Razviti globalno in detaljno 
razumevanje. 
Razviti prosto govorjenje, monolog 
in dialog.  
Razviti strategije branja in 
poslušanja. 
Razviti vodeno pisanje. 

-II- -II- -II- 

Marec Razviti globalno in detaljno 
razumevanje. 
Razviti prosto govorjenje, monolog 
in dialog.  
Razviti strategije branja in 
poslušanja. 
Razviti vodeno pisanje. 

-II- -II- -II- 

 
 



 

 

IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Nina Gašparac DA / 
Oktober Nina Gašparac DA / 

November Nina Gašparac DA / 
December                   

Januar Nina Gašparac DA / 
Februar Nina Gašparac DA / 
Marec Nina Gašparac DA / 

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Priprave na šolsko tekmovanje vsebinsko integriramo v redne učne ure kar za učence, ki se nemščine učijo kot izbirnega predmeta, 
predstavlja velik izziv. Nekatere vsebine se po UN obravnavajo šele po izvedenem tekmovanju ali sploh niso del poglobljenega 
dela UN za izbirni predmet. Kljub temu je vseh 12 učencev tekmovalo na šolski ravni, ena učenka (Laura Kolar) pa se je udeležila 
državnega tekmovanja in tekmovanje zaključila z doseženim BRONASTIM PRIZNANJEM. 
 
DOSEŽKI  
 

število bronastih število srebrnih število zlatih 
1 / / 

 
drugi, ne - tekmovalni dosežki 
Izkušnja s tipi tekmovalnih nalog, izvedbo in zahtevnostjo stopnjo. 
 
POIMESNKI SEZNAM UDELEŽENCEV DRŽAVNEGA TEKMOVANJA Z  DOSEŽKI  
 

ime in priimek tekmovalca tekmovanje dosežek 
Laura KOLAR šolsko tekmovanje 

državno tekmovanje 
BRONASTO PRIZNANJE 
sodelovanje 

 

Č

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 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.  
                                               48       46            29       29         22           18            14          9               21    
 

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 

Pogovor z učenci. 
Učence spodbujati k 
dodatnem poglabljanju in 
pripravljanju na 
tekmovanju. 

      



 

 

pripravljeni dodatno 
angažirati. 

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. 19. 3. 2015 je bilo na šoli izvedeno šolsko tekmovanje in sicer posebej za I. triado, 
za II. in III. triado pa skupaj. Tekmovalo je skupaj 236 učencev, bronasto priznanje je prejelo 84 učencev. 9 učencev od 7. r. do 9. 
r se je udeležilo področnega tekmovanja, ki je bilo v Podčetrtku, dne 1. 4. 2015. Od teh so 4 učenci prejeli srebrno Vegovo 
priznanje. Na državno tekmovanje iz matematike, ki je bilo 18. 4. 2015 na OŠ Žalec se je uvrstil 1 učenec. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Doseženi rezultatih po razredih (PRILOGA). 
a) 84 bronastih priznanj 
b) 3 srebrna priznanja na področnem tekmovanju:  
Damir Šarlah, 8. b 
Jaša Virant, 8. b 
Andreja But, 9. b 
c) 1 učenec udeležba na državno tekmovanje in srebrno priznanje na državnem tekmovanju 
Gregor Gros, 9. b 
  
UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 
Gregor Gros iz 9. b se je uvrtil na državno tekmovanje iz matematike in prejel srebrno Vegovo priznanje na državnem 
tekmovanju. 
 

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 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. 11. 2. 2015 je bilo na šoli izvedeno šolsko tekmovanje in sicer posebej za 8. r in 
posebej za 9. r. Tekmovalo je 16 učencev 8. razreda in 11 učencev 9. razreda. 9 učencev je prejelo Bronasto Stefanovo priznanje 
(6 učencev 8.r in 3 učenci 9.r). 4 učenci se je uvrstili na področno tekmovanje iz fizike, ki je bilo 27. 3. 2015 na OŠ Planina pri 
Sevnici. 1 učenec se je uvrstil na državno tekmovanje iz fizike, ki je bilo 4. 4. 2015 na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v 
Mariboru in prejel srebrno Stefanovo priznanje. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Doseženi rezultatih po razredih: 
a) 9 bronastih priznanj 
Lovro Majer, 8. a 
Niko Kučiš, 8. a 
Jan Hartl, 8. a 
Jaša Virant, 8. b 
Andrej Koritnik, 8. b 
Miho Bjelovučić, 8. b 
Ana Šket, 9. b 
Kristijan Strezoski, 9. b 
Gregor Gros, 9. b 
b) 1 učenec udeležba na državno tekmovanje 
 c) 1 srebrno priznanje na državnem tekmovanju: Gregor Gros, 9. b  
 
UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 
Gregor Gros iz 9. b, 



 

 

 

Mentorica/mentor: Irena Gavez 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 3 (Igor BAHAR, Mateja VIDOVIČ in Irena GAVEZ) 
Razred/i: 8. in 9. 
Število vključenih učencev: 28 
 
Udeležba na tekmovanju:  šolsko    
    regijsko   
    državno  
 
Organizacija tekmovanja:  šolsko   
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
ZRSS  
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Učenci dobro obdelajo 
predlagano gradivo. Čim 
več bronastih, srebrnih in 
tudi kakšno zlato priznanje. 

Možnost prometne nesreče 
v času prevoza na regijsko  
in državno tekmovanje. 

Pri prevozu uporabiti 
uradnega prevoznika. 
Podpisane izjave staršev za 
prevoz na tekmovanje.  

      

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

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
December šolsko tekmovanje       
Februar regijsko (področno) tekmova-

nje 
      

Marec državno tekmovanje       
 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Za sodelovanje pri tekmovanju se je najprej prijavilo več tekmovalcev, vendar nekateri niso resno vzeli (niso prebrali vse določene 
literature) in potem niso tekmovali.Tema pa je bila kar zanimiva. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Na šolskem tekmovanju je 11 učencev od 28 tekmovalcev osvojilo bronasto priznanje, 7 učencev pa se je pa se je uvrstilo na regijsko, 
ki je potekalo na OŠ Ponikva. Tukaj sta dva učenca, Nika Draškovič iz 8. b in Gregor Gros iz 9. b, osvojila srebrno priznanje. 
  

 
Mentorica/mentor: Branko Krošel 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Razred/i: 8. 
Število vključenih učencev: 10  
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
20 22 110 77 

 
Udeležba na tekmovanju:  šolsko   
    regijsko  
 
Organizacija tekmovanja:  šolsko   
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
DMFA Slovenije (nosilec tekmovanja),  VIZ II.OŠ Rog. Slatina(šolsko), področno( OŠ Planina pri Sevnici), državno (Fakulteta za 
naravoslovje in matematiko Maribor). 
 
 
 
 



 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

-popularizacija fizike                        
-motivacija za nadaljnje 
poglabljanje znanja s 
področja fizike 
-odkrivanje in spodbujanje 
za fiziko nadarjenih 
učencev             
 -povezujejo fizikalno 
znanje in razumevanje z 
vsakodnevnimi izkušnjami 
-eksperimentlno delo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-priprava poskusov, varnost 
pri poskusih, zaščita 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
učila za esperimentalno 
delo 
 

 udeležba na področnem 
tekmovanju in državnem v 
primeru uvrstitve                      
 

prevoz, spremstvo, izjava 
staršev 

registriran prevoznik, 
učitelj spremljevalec, 
oddana izjeva staršev 

      

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
Oktober pouk,konzultacije (dodatne 

naloge) B. Krošel 
      

November pouk,konzultacije (dodatne 
naloge) B. Krošel 

      

December pouk,konzultacije (dodatne 
naloge) B. Krošel 

      

Januar pouk,konzultacije (dodatne 
naloge) B. Krošel 

      

Februar pouk,konzultacije,priprave 
(dodatne naloge) B. Krošel 

      

Marec šolsko tekmovanje:4.marec 
2015, B. Krošel, DMFA; 
področno 
tekmovanje:27.marec 2015;OŠ 
Planina pri Sevnici, DMFA 

      

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Šolskega tekmovanja iz fizike se je udeležilo 16 učencev. Za učence in učitelja je dobro, da  učenci prizkusijo svoje znanje na višjem 
nivoju. To je področje, na katerm si lahko z lastnim delom priborijo znanje in posledično je to znanje trajnejše.  
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Bronasta priznanja: Miho Bjelovučić 8.b, Jaša Virant 8.b, Lovro Majer 8.a, Jan Hartl 8.a, Andrej Koritnik, 8.b, Niko Kučiš 8.a   
UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 
Miho Bjelovučić in Jaša Virant sta se udeležila področnega tekmovanja. 

 
1. a 

- CICI VESELA ŠOLA: Aleks Anderluh, Melani Artič, Elhan Bangoji, Emina Budimlić, Jaka Drozg, Ulla Franc, Nick Godler, 
Marisa Hozjan, Mitja Jančič, Patrik Johan, Omar Kalajdži, Luka Kobale, Žiga Korez, Lana Korže, Maja Marković, Lukas Osek, 
Rok Puhek, Tai Rodić, Gašper Rovišnjak, Gal Sajko, Aneja Sovič, Kaja Staroveški, Pia Stojan, Neca Viher, Nejc Viher, Sven 
Zelinac, Žan Živković 

- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Lana Korže 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Emina Budimlić, Ulla Franc, Marisa Hozjan, Mitja 

Jančič, Lana Korže, Maja Marković, Rok Puhek, Gašper Rovišnjak, Gal Sajko, Aneja Sovič, Pia Stojan, Nejc Viher, Neca Viher 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Emina Budimlić, Nick Godler, Lana Korže, Rok Puhek, Gašper 

Rovišnjak, Gal Sajko, Aneja Sovič, Neca Viher, Nejc Viher 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Melani Artič, Marisa Hozjan, Mitja Jančič, Patrik Johan, Žiga 

Korez, Gašper Rovišnjak, Kaja Staroveški, Pia Stojan, Neca Viher, Nejc Viher 



 

 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Aleks Anderluh, Melani Artič, Elhan Bangoji, 
Emina Budimlić, Jaka Drozg, Ulla Franc, Nick Godler, Luka Kobale, Lana Korže, Maja Marković, Lukas Osek, Rok Puhek, 
Tai Rodić, Gal Sajko, Aneja Sovič, Sven Zelinac, Žan Živković 

- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Aleks Anderluh, Melani Artič, Elhan Bangoji, Emina Budimlić, Jaka Drozg, Ulla Franc, 
Nick Godler, Marisa Hozjan, Mitja Jančič, Patrik Johan, Omar Kalajdži, Luka Kobale, Žiga Korez, Lana Korže, Maja Marković, 
Lukas Osek, Rok Puhek, Tai Rodić, Gašper Rovišnjak, Gal Sajko, Aneja Sovič, Kaja Staroveški, Pia Stojan, Neca Viher, Nejc 
Viher, Sven Zelinac, Žan Živković 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Aleks Anderluh, Melani Artič, Elhan Bangoji, Emina 
Budimlić, Jaka Drozg, Ulla Franc, Nick Godler, Marisa Hozjan, Mitja Jančič, Patrik Johan, Omar Kalajdži, Luka Kobale, Žiga 
Korez, Lana Korže, Maja Marković, Lukas Osek, Rok Puhek, Tai Rodić, Gašper Rovišnjak, Gal Sajko, Aneja Sovič, Kaja 
Staroveški, Pia Stojan, Neca Viher, Nejc Viher, Sven Zelinac 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Gašper Rovišnjak, Nejc Viher 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Mitja Jančič, Patrik Johan, Žiga Korez, Gašper 

Rovišnjak, Nejc Viher 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Jaka Drozg, 

Patrik Johan, Žiga Korez, Lana Korže, Nejc Viher, Sven Zelinac 
 

1. b 
- CICI VESELA ŠOLA: Rok Artič, Halima Bajšini, Vivien Blažun, Ema Cajzek, Mitja Drolc, Ana Gobec, David Jančič, Lukas 

Janžek, Amadeja Johan, Maja Kamenšek, Lan Kitak, Lejla Kosernik, Roko Kvesić janjić, Aljaž Mlinarič, Jošt Plemenitaš, Minej 
lan Podlesnik, Hana Rebernik, Dominik Sever, Luka Slatinšek, Nik Stanković, Ines Turnšek, Žiga Verdenik, Izak Virant, Fisnik 
Šahini, Chiara Šket, Staš Šućur 

- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Rok Artič, Halima Bajšini, Vivien Blažun, Ema Cajzek, Mitja Drolc, Ana Gobec, David Jančič, 
Lukas Janžek, Amadeja Johan, Maja Kamenšek, Lan Kitak, Lejla Kosernik, Roko Kvesić janjić, Aljaž Mlinarič, Jošt Plemenitaš, 
Minej lan Podlesnik, Hana Rebernik, Dominik Sever, Luka Slatinšek, Nik Stanković, Ines Turnšek, Žiga Verdenik, Izak Virant, 
Niko Zafošnik, Fisnik Šahini, Gregor Šeligo, Chiara Šket, Staš Šućur 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Rok Artič, Vivien Blažun, Ema Cajzek, Mitja Drolc, 
Ana Gobec, David Jančič, Amadeja Johan, Maja Kamenšek, Lan Kitak, Lejla Kosernik, Roko Kvesić janjić, Aljaž Mlinarič, 
Minej lan Podlesnik, Dominik Sever, Luka Slatinšek, Nik Stanković, Izak Virant, Niko Zafošnik, Fisnik Šahini, Gregor Šeligo, 
Chiara Šket, Staš Šućur 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Vivien Blažun, Mitja Drolc, Fisnik Šahini, Gregor Šeligo 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Vivien Blažun, Mitja Drolc, Lukas Janžek, Jošt Plemenitaš, 

Dominik Sever, Nik Stanković, Izak Virant, Niko Zafošnik, Chiara Šket 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Rok Artič, Vivien Blažun, Lan Kitak, Lejla 

Kosernik, Roko Kvesić janjić, Ines Turnšek, Fisnik Šahini, Gregor Šeligo 
- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Rok Artič, Halima Bajšini, Vivien Blažun, Ema Cajzek, Mitja Drolc, Ana Gobec, David 

Jančič, Lukas Janžek, Amadeja Johan, Maja Kamenšek, Lan Kitak, Lejla Kosernik, Roko Kvesić janjić, Aljaž Mlinarič, Jošt 
Plemenitaš, Minej lan Podlesnik, Hana Rebernik, Dominik Sever, Luka Slatinšek, Nik Stanković, Ines Turnšek, Žiga Verdenik, 
Izak Virant, Niko Zafošnik, Fisnik Šahini, Gregor Šeligo, Chiara Šket, Staš Šućur 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Rok Artič, Halima Bajšini, Vivien Blažun, Ema Cajzek, 
Mitja Drolc, Ana Gobec, David Jančič, Lukas Janžek, Amadeja Johan, Maja Kamenšek, Lan Kitak, Lejla Kosernik, Roko 
Kvesić janjić, Aljaž Mlinarič, Jošt Plemenitaš, Minej lan Podlesnik, Hana Rebernik, Dominik Sever, Luka Slatinšek, Nik 
Stanković, Ines Turnšek, Žiga Verdenik, Izak Virant, Niko Zafošnik, Fisnik Šahini, Gregor Šeligo, Chiara Šket, Staš Šućur 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Dominik Sever, Nik Stanković 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Minej lan Podlesnik, Dominik Sever, Luka 

Slatinšek, Nik Stanković, Niko Zafošnik, Staš Šućur 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Mitja Drolc, 

Lukas Janžek, Amadeja Johan, Jošt Plemenitaš, Dominik Sever, Chiara Šket 

2. a 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Špela Fürlinger, Lina Jerković, Aljaž Toplišek, Tina Zobec, 

David Škrabl 
- CICI VESELA ŠOLA: Mojca Bele, Eva marusha Franc, Špela Fürlinger, Hana Gobec, Lina Jerković, Klara Lešnik, Nino 

Majcenovič, Jakob Pobežin, Brina Strniša, Aljaž Toplišek, Tine Vaukan, Tina Zobec, Staš Čoh, Kaja Čujež, Mia Štih 
- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Mojca Bele 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Mojca Bele, Eva marusha Franc, Špela Fürlinger, 

Hana Gobec, Sara Hribar, Lina Jerković, Tjaša Križan, Lana Kubale, Jan Lah, Klara Lešnik, Nino Majcenovič, Jakob Pobežin, 
Nika laura Polajžer, Filip Pongračić, Vanesa Sivka, Brina Strniša, Aljaž Toplišek, Tine Vaukan, Tina Zobec, Manca Zorin, Staš 
Čoh, Kaja Čujež, Matic Šket, Tanaja Šket, David Škrabl, Mia Štih, Neja Žolger 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Špela Fürlinger, Lana Kubale, Manca Zorin, Kaja Čujež, Tanaja 
Šket, Mia Štih 



 

 

- POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Eva marusha Franc, 
Špela Fürlinger, Lina Jerković, Klara Lešnik, Brina Strniša, Tine Vaukan, Tina Zobec, Matic Šket, David Škrabl 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Mojca Bele, Špela Fürlinger, Hana Gobec, Lina Jerković, Tjaša 
Križan, Klara Lešnik, Nino Majcenovič, Filip Pongračić, Aljaž Toplišek, Tine Vaukan, Tina Zobec, Manca Zorin, David Škrabl, 
Mia Štih 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Klara Lešnik, Vanesa Sivka, Staš Čoh 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Mojca Bele, Eva marusha Franc, Lina Jerković, Jakob 

Pobežin, Staš Čoh, Mia Štih, Neja Žolger 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Mojca Bele, Eva marusha Franc, Špela Fürlinger, Hana 

Gobec, Sara Hribar, Lina Jerković, Tjaša Križan, Lana Kubale, Jan Lah, Klara Lešnik, Nino Majcenovič, Jakob Pobežin, Nika 
laura Polajžer, Filip Pongračić, Vanesa Sivka, Brina Strniša, Aljaž Toplišek, Tine Vaukan, Tina Zobec, Manca Zorin, Staš Čoh, 
Kaja Čujež, Matic Šket, Tanaja Šket, David Škrabl, Mia Štih, Neja Žolger 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Klara Lešnik 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Eva marusha Franc, Špela Fürlinger, Lina 

Jerković, Klara Lešnik, Nino Majcenovič, Brina Strniša, Tine Vaukan, Matic Šket, David Škrabl 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Mojca Bele, 

Eva marusha Franc, Hana Gobec, Filip Pongračić, Aljaž Toplišek, Tina Zobec, Matic Šket, David Škrabl 

2. b 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Luka Korže, Neli Kos, Tinkara Krumpak, Nuša Prapotnik, Lan 

Prevolšek 
- CICI VESELA ŠOLA: Zara Blažun, Luka Ferlež, Sara Ivič, Pia Jager, Zoja Jager, Lucija Kidrič, Luka Korže, Neli Kos, Žiga 

Krašovec, Tinkara Krumpak, Gjihad Kurtaj, Mia Lampič, Blaž Lipnik, Ana Majer, Urška Perkovič, Nejc Plevčak, Nuša 
Prapotnik, Lan Prevolšek, Lana Prevolšek, Matjaž Zbil, Jan Zidar živičnjak, Hana Žerjav 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Lucija Kidrič, Tinkara Krumpak 
- 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, Matjaž Zbil, Jan Zidar živičnjak, Lucija Šket, Ajda Šrimpf, Hana 
Žerjav 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PROSLAVAH: Tinkara Krumpak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): 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, Matjaž Zbil, 
Jan Zidar živičnjak, Lucija Šket, Ajda Šrimpf, Hana Žerjav 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Sara Ivič, Pia Jager, Neli Kos, Alina Križanec, Tinkara Krumpak, 
Mia Lampič, Ana Majer, Urška Perkovič, Lana Prevolšek, Lucija Šket, Ajda Šrimpf, Hana Žerjav 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Zara Blažun, Sara Ivič, Zoja Jager, Lucija Kidrič, Luka Korže, 
Neli Kos, Žiga Krašovec, Tinkara Krumpak, Ana Majer, Nuša Prapotnik 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Luka Ferlež, Neli Kos 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Luka Ferlež, Mia Lampič, Urška Perkovič, Nuša 

Prapotnik, Jan Zidar živičnjak 
- 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, Matjaž Zbil, Jan Zidar živičnjak, Lucija Šket, 
Ajda Šrimpf, Hana Žerjav 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: 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, Matjaž Zbil, Jan Zidar 
živičnjak, Lucija Šket, Ajda Šrimpf, Hana Žerjav 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Sara Ivič, Žiga Krašovec, Tinkara Krumpak, Nejc 
Plevčak 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Zara Blažun, Luka Ferlež, Sara Ivič, Zoja Jager, 
Luka Korže, Neli Kos, Žiga Krašovec, Tinkara Krumpak, Urška Perkovič, Nejc Plevčak, Lan Prevolšek, Lana Prevolšek, Ajda 
Šrimpf 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Nejc 
Plevčak, Nuša Prapotnik, Lana Prevolšek 

3. a 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Martina Gajšek, Neža Pobežin, Lia Potočnik, Leja Tušek 



 

 

- CICI VESELA ŠOLA: Matija Drofenik bombač, Vid Drozg, Martina Gajšek, Ilija Hajder, Vid Junger, Uroš Kidrič, Neža Kvesić 
janjić, Žan Lorber, Luka Mešiček, Nel Murko, Mia Pavlović, Neža Pobežin, Lia Potočnik, Vito Tišma, Leja Tušek, Jan Vuk 
plavčak, Žan Završki, Tilen Šket 

- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Anida Bangoji 
- KNJIŽNA NAGRADA: Matija Drofenik bombač, Martina Gajšek, Neža Pobežin 
- MEDALJA ZLATI SONČEK: 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, Tilen Šket 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Matija Drofenik bombač, Martina Gajšek, Vid 
Junger, Uroš Kidrič, Sara Korez, Neža Kvesić janjić, Žan Lorber, Luka Mešiček, Nel Murko, Neža Pobežin, Lia Potočnik, Vito 
Tišma, Leja Tušek, Tilen Šket 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Martina Gajšek, Sara Korez 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Matija Drofenik bombač, Martina Gajšek, Vid Junger, Neža 

Kvesić janjić, Žan Lorber, Luka Mešiček, Nel Murko, Mia Pavlović, Neža Pobežin, Lia Potočnik, Vito Tišma 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Sara Korez, Neža Pobežin 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Matija Drofenik bombač, Martina Gajšek, Vid Junger, 

Sara Korez, Žan Lorber, Luka Mešiček, Tilen Šket 
- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Anida Bangoji, Vid Junger, Žan Lorber, Luka Mešiček, Mia Pavlović 
- 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, Vito Tišma, Leja Tušek, Jan Vuk plavčak, Žan Završki, Tilen Šket 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA LIT. NATEČAJU PRI SLO: Mia Pavlović 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE V LUTKOVNEM KROŽKU: Martina Gajšek, Neža Kvesić janjić, Lia Potočnik 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Matija 

Drofenik bombač, Martina Gajšek, Žan Lorber, Luka Mešiček, Mia Pavlović, Neža Pobežin 
- ŠPORTNI DOSEŽKI I. VIO: 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, Tilen Šket 

3. b 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Lana Ferlič, Jaša Kunštek, Ažbe Lipnik tirgušek, Ema Medved, 

Fran Mesarič, Emanuel Pobežin, Tara zarja Prah 
- CICI VESELA ŠOLA: Tamara Boršić, Vid Cesarec, 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, Endjona Saramat, Melanija Stojan, Viktorija Zbil, Andraž Čebular 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI NA GREGORJEVO: Ema Medved, Jaka Mlinar, Lejla Salaji 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Ema Medved, Jaka Mlinar, Lejla Salaji 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Tamara Boršić, Lana Ferlič, Ema Medved, Tara zarja Prah, Saša 

Sajko, Lejla Salaji, Melanija Stojan 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Ažbe Lipnik tirgušek, Ema Medved, Emanuel Pobežin 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Tamara Boršić 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Tamara Boršić, Dragan Grujić 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Lana Ferlič, 

Dragan Grujić, Ažbe Lipnik tirgušek, Tara zarja Prah 

4. a 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Doroteja Mikolič špiljar, Borut Pelko, Lur janez Pobežin, Nejc 

Polajžer, Tilen Vipotnik 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Andrej Gajšek, Nik Golež, Borut Pelko, Lur janez Pobežin 
- DIPLOMA KRPAN: Denis Drofenik, Lan Kozlevčar, Urška Majer, Nejc Polajžer, Nika Prevolšek, Nika Verk 
- KNJIŽNA NAGRADA: Andrej Gajšek 
- MEDALJA KRPAN: Alirahman Bajšini, Blaž Bele, Tjaša Colnerič, Ana Drimel, Emily Fideršek, Andrej Gajšek, Nik Golež, 

Elma Kalajdži, Nuša Kovačič, Žan Kramarič, Nejc Kunštek, Doroteja Mikolič špiljar, Matic Murko, Borut Pelko, Lur janez 
Pobežin, Tilen Vipotnik, Jan Zobec, Nuša Šket 

- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Nika Verk 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI NA GREGORJEVO: Tjaša Colnerič, Ana Drimel, Emily Fideršek, Andrej 

Gajšek, Urška Majer, Doroteja Mikolič špiljar, Borut Pelko, Lur janez Pobežin, Jan Zobec, Nuša Šket 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PROSLAVAH: Doroteja Mikolič špiljar 



 

 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Blaž Bele, Emily Fideršek, Andrej Gajšek, Žan 
Kramarič, Doroteja Mikolič špiljar, Matic Murko, Lur janez Pobežin, Jan Zobec, Nuša Šket 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Ana Drimel, Emily Fideršek, Andrej Gajšek, Urška Majer, Doroteja 
Mikolič špiljar, Borut Pelko, Lur janez Pobežin, Nika Prevolšek, Jan Zobec 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Emily Fideršek, Žan Kramarič, Doroteja Mikolič špiljar, Nika 
Prevolšek, Nuša Šket 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Tjaša Colnerič, Doroteja Mikolič špiljar, Lur janez 
Pobežin, Nejc Polajžer 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Andrej Gajšek, Doroteja Mikolič špiljar, Borut Pelko, Lur janez 
Pobežin 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Borut Pelko, Nuša Šket 
- POTRDILO PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČINE:: Alirahman Bajšini, Tjaša Colnerič, Emily 

Fideršek, Nik Golež, Elma Kalajdži, Nejc Polajžer, Nika Verk, Nuša Šket 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. 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, Urška Majer, Doroteja Mikolič špiljar, Matic Murko, Borut Pelko, Lur janez Pobežin, Nejc Polajžer, Nika Prevolšek, 
Nika Verk, Tilen Vipotnik, Jan Zobec, Nuša Šket 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA LIT. NATEČAJU PRI SLO: Lur janez Pobežin 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE V LUTKOVNEM KROŽKU: Andrej Gajšek, Nuša Kovačič, Matic Murko, Borut Pelko, 

Tilen Vipotnik 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Andrej 

Gajšek, Tilen Vipotnik 

4. b 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Nina Grujić, Ema Ilijašević, Glorija Paš, Žiga Černoša, Tina 

Živičnjak 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Ema Ilijašević, Jakob Medved, Glorija Paš, Alex Stevanić, Žiga Černoša, Tilen Čonč, 

Luka Čujež 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Ema Ilijašević, Jakob Medved, Leilani Pirš kamenšek, Alex Stevanić, Žiga Černoša 
- DIPLOMA KRPAN: Nastja Gril, Miha Hernavs, Neja Korže, Jasna Lipnik, Žan Mlinar, Kaja Žerak 
- KNJIŽNA NAGRADA: Žiga Černoša 
- MEDALJA KRPAN: Tadej Colnarič, Nina Grujić, Ema Ilijašević, Nejc Majer, Jakob Medved, Jaka Osek, Glorija Paš, Mihael 

Pinjušić, Leilani Pirš kamenšek, Monika gaja Polajžer, Alex Stevanić, Žan Vrabič halužan, Žiga Černoša, Tilen Čonč, Luka 
Čujež, Tina Živičnjak 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI NA GREGORJEVO: Nastja Gril, Nina Grujić, Neja Korže, Tina Živičnjak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Tadej Colnarič, Nina Grujić, Miha Hernavs, Ema 

Ilijašević, Neja Korže, Nejc Majer, Jakob Medved, Glorija Paš, Leilani Pirš kamenšek, Monika gaja Polajžer, Alex Stevanić, 
Žan Vrabič halužan, Žiga Černoša, Tilen Čonč, Luka Čujež, Tina Živičnjak 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Nastja Gril, Nina Grujić, Neja Korže, Tina Živičnjak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Ema Ilijašević, Jasna Lipnik, Kaja Žerak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Tadej Colnarič, 

Nina Grujić, Ema Ilijašević, Neja Korže, Jasna Lipnik, Nejc Majer, Jakob Medved, Glorija Paš, Leilani Pirš kamenšek, Monika 
gaja Polajžer, Alex Stevanić, Žan Vrabič halužan, Žiga Černoša, Tilen Čonč, Luka Čujež, Tina Živičnjak 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Leilani Pirš kamenšek, Kaja Žerak 
- POTRDILO PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČINE:: Nina Grujić, Miha Hernavs, Neja Korže, Nejc 

Majer, Jakob Medved, Mihael Pinjušić, Alex Stevanić, Žiga Černoša, Tilen Čonč, Kaja Žerak 
- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Tadej Colnarič, Nina Grujić, Ema Ilijašević, Neja Korže, Jasna Lipnik, Nejc Majer, 

Jakob Medved, Glorija Paš, Leilani Pirš kamenšek, Monika gaja Polajžer, Alex Stevanić, Žan Vrabič halužan, Žiga Černoša, 
Tilen Čonč, Luka Čujež, Tina Živičnjak 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Tadej Colnarič, Nastja Gril, Nina Grujić, Ema Ilijašević, 
Neja Korže, Jasna Lipnik, Nejc Majer, Jakob Medved, Jaka Osek, Glorija Paš, Mihael Pinjušić, Leilani Pirš kamenšek, Monika 
gaja Polajžer, Alex Stevanić, Žan Vrabič halužan, Žiga Černoša, Tilen Čonč, Luka Čujež, Kaja Žerak, Tina Živičnjak 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE V LUTKOVNEM KROŽKU: Miha Hernavs, Glorija Paš 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Ema 

Ilijašević, Jakob Medved, Leilani Pirš kamenšek, Alex Stevanić, Žiga Černoša 

5. a 
- ATLETIKA PODROČNO TEKMOVANJE: Eva Bračun, Korina Skozit, Nejc Šiljeg 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Ana Junger, Taja Kovačič, Tilen Zorin, Matija Čoh, Nejc Šiljeg 



 

 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Džehnet Banovi, Luka Ivanuš kamenšek, Anže Mesarič, Matevž Pobežin, Tilen Zorin, 
Matija Čoh, Nejc Šiljeg, Niki Šiljeg 

- BRONASTO PRIZNANJE PLESNI FESTIVAL: Eva Bračun 
- BRONASTO PRIZNANJE ZA ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO: Matevž Pobežin, Nejc Šiljeg 
- BRONASTO PRIZNANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO: Eva Bračun, Ana Junger, Anja Korez, Nina Podkrižnik, Matija 

Čoh, Dejan Žvorc 
- BRONASTO PRIZNANJE ZA VESELO ŠOLO: Ana Junger, Matevž Pobežin, Matija Čoh, Dejan Žvorc 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Ana Junger, Tilen Zorin 
- CAMBRIDGE TESTI MOVERS 6.r: Džehnet Banovi, Mirlind Myrtaj, Dejan Žvorc 
- CAMBRIDGE TESTI STARTERS 5.r: Džehnet Banovi, Mirlind Myrtaj, Dejan Žvorc 
- DIPLOMA KRPAN: Eva Bračun, Ana Junger, Taja Kovačič, Alja Kutija, Matevž Pobežin, Korina Skozit, Matija Čoh, Niki 

Šiljeg, Nejc Šiljeg 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Ana Junger, Matija Čoh 
- MALI NOGOMET ŠOLSKO TEKMOVANJE: Niki Šiljeg, Nejc Šiljeg 
- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Anže Mesarič 
- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Džehnet Banovi, Lana Beg, Eva Bračun, Patricija 

Ducman, Luka Ivanuš kamenšek, Ana Junger, Anja Korez, Taja Kovačič, Alya Krašovec, Alja Kutija, Anže Mesarič, Mirlind 
Myrtaj, Jan Osek, Matevž Pobežin, Nina Podkrižnik, Maja Poharc, Korina Skozit, Tilen Zorin, Matija Čoh, Niki Šiljeg, Nejc 
Šiljeg, Adrijan kimi Šket, Dejan Žvorc 

- POHVALA ZA NATEČAJ: Džehnet Banovi, Lana Beg, Eva Bračun, Patricija Ducman, Luka Ivanuš kamenšek, Ana Junger, 
Anja Korez, Taja Kovačič, Alya Krašovec, Alja Kutija, Anže Mesarič, Mirlind Myrtaj, Jan Osek, Matevž Pobežin, Nina 
Podkrižnik, Maja Poharc, Korina Skozit, Tilen Zorin, Matija Čoh, Niki Šiljeg, Nejc Šiljeg, Adrijan kimi Šket, Dejan Žvorc 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PROSLAVAH: Ana Junger, Matevž Pobežin 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Džehnet Banovi, Lana Beg, Eva Bračun, Patricija 

Ducman, Luka Ivanuš kamenšek, Ana Junger, Anja Korez, Taja Kovačič, Alya Krašovec, Alja Kutija, Anže Mesarič, Mirlind 
Myrtaj, Jan Osek, Matevž Pobežin, Nina Podkrižnik, Maja Poharc, Korina Skozit, Tilen Zorin, Matija Čoh, Niki Šiljeg, Nejc 
Šiljeg, Adrijan kimi Šket, Dejan Žvorc 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Lana Beg, Ana Junger, Anja Korez, Taja Kovačič, Alya Krašovec, 
Alja Kutija, Nina Podkrižnik, Maja Poharc, Adrijan kimi Šket 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Ana Junger, Taja Kovačič, Alja Kutija, Matevž Pobežin, Matija 
Čoh, Niki Šiljeg, Nejc Šiljeg 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Ana Junger, Matevž Pobežin, Matija Čoh 
- POHVALA ZA VKLJUČEVANJE V HUMANITARNE DEJAVNOSTI (Pegazov dom, ...): Eva Bračun, Alya Krašovec, 

Korina Skozit, Matija Čoh, Niki Šiljeg, Nejc Šiljeg 
- POTRDILO O OPRAVLJANJU MEDSEBOJNE POMOČI - TUTORSTVA: Matevž Pobežin, Matija Čoh, Niki Šiljeg, Nejc 

Šiljeg 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Eva Bračun, Ana Junger, Anja Korez, Nina Podkrižnik, 

Tilen Zorin, Matija Čoh, Dejan Žvorc 
- POTRDILO ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Eva Bračun, Ana Junger, Nina Podkrižnik, Dejan Žvorc 
- PRIZNANJE POLICIST LEON SVETUJE: Džehnet Banovi, Lana Beg, Eva Bračun, Patricija Ducman, Luka Ivanuš kamenšek, 

Ana Junger, Anja Korez, Taja Kovačič, Alya Krašovec, Alja Kutija, Anže Mesarič, Mirlind Myrtaj, Jan Osek, Matevž Pobežin, 
Nina Podkrižnik, Maja Poharc, Korina Skozit, Tilen Zorin, Matija Čoh, Niki Šiljeg, Nejc Šiljeg, Adrijan kimi Šket, Dejan Žvorc 

- PRIZNANJE ZA LIKOVNO UPODOBITEV PROMETNE VARNOSTI: Ana Junger, Matija Čoh 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Džehnet Banovi, Lana Beg, Patricija Ducman, Ana 

Junger, Anja Korez, Taja Kovačič, Alya Krašovec, Alja Kutija, Anže Mesarič, Matevž Pobežin, Nina Podkrižnik, Maja Poharc, 
Tilen Zorin, Matija Čoh, Niki Šiljeg, Nejc Šiljeg, Adrijan kimi Šket 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Anja Korez, Matija Čoh 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Ana Junger, 

Tilen Zorin 

5. b 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Zoe Drašković 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Nika Bedenik, Zoe Drašković, Marcel Lorber, Ines Županec 
- CAMBRIDGE TESTI MOVERS 6.r: Tajda Prapotnik, Lana Vidovič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI NA GREGORJEVO: Ana Bedenik, Nika Bedenik, Džana Porić 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Ana Bedenik, Nika Bedenik, Zoe Drašković, Nevio 

Jakšić, Matej Jančič, Tjuša Juršič, Taya Krivec, Tajša Kunstek, Marcel Lorber, Gregor Osek, Džana Porić, Tajda Prapotnik, 
Lana Vidovič, Marcel Šket, Blaž Žerak, Ines Županec 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Ana Bedenik, Nika Bedenik, Džana Porić 



 

 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Nika Bedenik 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Ana Bedenik, Nika Bedenik, Zoe Drašković, Lana 

Vidovič, Blaž Žerak, Ines Županec 
- POHVALA ZA SPOŠTLJIV ODNOS IN LEPO VEDENJE: Lina Šket 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Ana Bedenik, Nika Bedenik, Zoe Drašković, 

Matej Jančič, Marcel Lorber, Tajda Prapotnik, Ines Županec 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Tajda Prapotnik 
- POTRDILO ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Tajda Prapotnik 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Ana Bedenik, Benjamin Bendelja, Davor Bračun, Zoe 

Drašković, Nevio Jakšić, Matej Jančič, Tjuša Juršič, Taya Krivec, Alja Krumpak, Marcel Lorber, Mihael Mesarič, Gregor Osek, 
Tajda Prapotnik, Lana Vidovič, Marcel Šket, Blaž Žerak, Ines Županec 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Ana 
Bedenik, Zoe Drašković, Marcel Lorber, Tajda Prapotnik, Ines Županec 

6. a 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Klara Junkar klančnik, Alen Škrabl 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Klara Hrup, Klara Junkar klančnik, Aneja Pašalić, Lara Škrabl 
- KNJIŽNA NAGRADA: Gregor Šket 
- KOŠARKA DRŽAVNO TEK.: Žan Fistrić, Jakob Napotnik, Staš Sivka 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI NA GREGORJEVO: Monika Blažević, Klara Hrup, Monika Janžek, Klara 

Junkar klančnik, Nuša Majcenovič, Aneja Pašalić, Nika Slatinšek, Lara Škrabl 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Monika Blažević, Klara Hrup, Monika Janžek, Klara Junkar klančnik, 

Nuša Majcenovič, Aneja Pašalić, Nika Slatinšek, Lara Škrabl 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Monika Blažević, Lara Huzjak, Monika Janžek, Rebeka Kubale, 

Somea Kurtaj, Nuša Majcenovič, Albiana Muja, Sara Osek, Katarina Plavčak, Nika Slatinšek, Lara Škrabl 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Aneja Pašalić 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Monika Blažević, Žan Fistrić, Gašper Gril, Klara Hrup, 

Lara Huzjak, Monika Janžek, Klara Junkar klančnik, Rebeka Kubale, Somea Kurtaj, Ajdar Kurtaj, Nuša Majcenovič, Albiana 
Muja, Jakob Napotnik, Aneja Pašalić, Nik Puhek, Staš Sivka, Nika Slatinšek, Dejan Šarlah, Gregor Šket, Lara Škrabl 

- POTRDILO ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Gašper Gril, Lara Huzjak, Klara Junkar klančnik, Somea 
Kurtaj, Aneja Pašalić, Lara Škrabl 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Monika Blažević, Gašper Gril, Klara Hrup, Klara Junkar 
klančnik, Nuša Majcenovič, Alen Škrabl, Lara Škrabl 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Žan Fistrić, Klara Hrup, Monika Janžek, Rebeka 
Kubale, Nuša Majcenovič, Albiana Muja, Jakob Napotnik, Nika Slatinšek, Dejan Šarlah, Gregor Šket 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Klara Hrup, 
Rebeka Kubale, Gregor Šket, Lara Škrabl 

6. b 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Laura Božić, Lenart But, Zoja Krklec 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Gaja Goručan, Vid Hajder, Besnik Šahini 
- KNJIŽNA NAGRADA: Laura Božić, Lenart But 
- KOŠARKA DRŽAVNO TEK.: Medej Podlesnik 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Selma Alusheska, Roberta Bataljak, Elizabeta 

Bombač drofenik, Laura Božić, Lenart But, Gal Gajster, Gaja Goručan, Vid Hajder, Žana Javorič, Matic Krapež došler, Zoja 
Krklec, Pia Pongračić, Dejan Simović, Jernej Struna, Marko Češnjaj, Kaja Šket, Lučka Šrimpf 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Gaja Goručan, Žana Javorič, Zoja Krklec, Kaja Šket 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Laura Božić, Lenart But, Gaja Goručan 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Selma Alusheska, Roberta Bataljak, Elizabeta Bombač 

drofenik, Laura Božić, Lenart But, Gal Gajster, Gaja Goručan, Vid Hajder, Rok Jagodič, Žana Javorič, Matic Krapež došler, 
Zoja Krklec, Tanja Mesiček, Matej Mrkša, Tomaž Plevčak, Medej Podlesnik, Pia Pongračić, Dejan Simović, Jernej Struna, 
Anže Tadina, Renato Vozlič, Marko Češnjaj, Besnik Šahini, Kaja Šket, Lučka Šrimpf 

- POTRDILO ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Roberta Bataljak, Gaja Goručan, Tomaž Plevčak, Lučka 
Šrimpf 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Roberta Bataljak, Elizabeta Bombač drofenik, Laura 
Božić, Lenart But, Gal Gajster, Gaja Goručan, Vid Hajder, Matic Krapež došler, Marko Češnjaj, Lučka Šrimpf 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Selma Alusheska, Laura Božić, Lenart But, Gal Gajster, 
Vid Hajder, Rok Jagodič, Žana Javorič, Matic Krapež došler, Zoja Krklec, Matej Mrkša, Medej Podlesnik, Pia Pongračić, Dejan 
Simović, Jernej Struna, Marko Češnjaj, Kaja Šket 



 

 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Gal Gajster, 
Matic Krapež došler 

7. a 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Ana Fendre 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Nick Čevizović 
- CAMBRIDGE TESTI KET 7.r: Ana Fendre, Mateo Murn, Neja Reich, Nick Čevizović 
- KNJIŽNA NAGRADA: Nika Pongračić 
- KOŠARKA DRŽAVNO TEK.: Nick Čevizović 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Nika Gregorčič, Nika Pongračić 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Nuša Gajšek, Nika Gregorčič 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Nuša Gajšek, Nika Pongračić 
- POTRDILO ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Ana Fendre, Denis Kuljići, Mateo Murn 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Nika Kapele, Mateo Murn, Leo Rak, Beata Turk, Ines 

Škrabl 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Ana Fendre, Denis Kuljići, Beata Turk, Nick 

Čevizović 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Nuša Gajšek, Leo Rak, Neja Reich, Beata Turk, Ajda 

Šumak 

7. b 
- ATLETIKA PODROČNO TEKMOVANJE: Eva Vuk plavčak, Urban Zavšek 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Špela Dragovan, Melanie Gobec, Hana Krumpak 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Ana Došler 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Ana Došler 
- CAMBRIDGE TESTI KET 7.r: Špela Dragovan, Luka Plavčak 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Ana Došler 
- KOŠARKA DRŽAVNO TEK.: Alen Drofenik, Borut Fajs, David Gros, Lovro Kutija, Damir Porić 
- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: David Gros 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Ana Došler, Špela Dragovan, Urška Drofenik, Eva 

Grobin, Matic Koražija, Hana Krumpak, Teja Tadina 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Ana Došler, Špela Dragovan, Matic Koražija 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Ana Došler, Špela Dragovan, Melanie Gobec 
- POTRDILO ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Urška Drofenik 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Špela Dragovan, Urška Drofenik, Melanie Gobec, Eva 

Grobin, Adisa Kahrimanović, Hana Krumpak, Lovro Kutija, Luka Plavčak, Teja Tadina, Laura Večerić 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Špela Dragovan, Melanie Gobec, Hana Krumpak, Teja 

Tadina, Laura Večerić 

7. c 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Manca Druškovič, Špela Savski 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Manca Druškovič 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Aljaž Colnarič, Manca Druškovič 
- CAMBRIDGE TESTI KET 7.r: Tjaša Boršić, Manca Druškovič, Vanesa Plavčak 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Manca Druškovič 
- KOŠARKA DRŽAVNO TEK.: Jan Kolar, Dejan Kovačič, Domen Medved, Aljaž Osek 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PROSLAVAH: Manca Druškovič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Manca Druškovič, Vanesa Plavčak 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Tjaša Boršić, Barbara Ferlež, Anže Pinter 
- POTRDILO ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Anja Savski, Špela Savski, Timotej Završki 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Tjaša Boršić, Manca Druškovič, Vanesa Plavčak, Anja 

Savski, Špela Savski 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM TEKM. IZ LOGIKE: Manca Druškovič 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Manca Druškovič, Vanesa Plavčak 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Tjaša Boršić, Aljaž Colnarič, Manca Druškovič, Aljaž 

Osek, Anže Pinter, Vanesa Plavčak 

8. a 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Žana Drimel, Eva Hohnec, Zala Jager, Amadeja Strašek 
- BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE KEMIJA: Sandra Božić, Zala Jager 



 

 

- BRONASTO PROTEUSOVO PRIZNANJE BIOLOGIJA: Zala Jager, Amadeja Strašek 
- BRONASTO STEFANOVO PRIZNANJE FIZIKA: Jan Hartl, Niko Kučiš, Lovro Majer 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PROSLAVAH: Uroš Kos 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Tina Artič, Klemen Vostner 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Eva Hohnec 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Žana Drimel, Eva Hohnec, Zala Jager, Nadja Oblak, 

Amadeja Strašek 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Sandra Božić, Eva Hohnec, Zala Jager, Lovro Majer, 

Katja Turnšek, Klemen Vostner 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Sandra Božić, Nadja Oblak, Amadeja Strašek 

8. b 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: David But, Nika Drašković, Tjaša Završki 
- BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE KEMIJA: David But, Nika Drašković, Sara marija Poharc, Damir Šarlah 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ GEOGRAFIJE: David But 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Patrik Bataljak, David But, Nika Drašković, Sara marija Poharc, Jaša Virant, Damir 

Šarlah 
- BRONASTO PROTEUSOVO PRIZNANJE BIOLOGIJA: David But 
- BRONASTO STEFANOVO PRIZNANJE FIZIKA: Miho Bjelovučić, Andrej Koritnik, Jaša Virant 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Miho Bjelovučić, Jaša Virant, Damir Šarlah 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: David But, Nika Drašković 
- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Nika Drašković, David Ferlič, Andrej Koritnik, Lara 

Krumpak, Natalija Kunštek, Glorija Plavčak, Marisa Podlesnik, Renato Sisinger, Tjaša Završki, Damir Šarlah, Janja Županec 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PROSLAVAH: David But, Tjaša Završki 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Patrik Bataljak, David But, Nika Drašković, Živa 

Fistrič, Andrej Koritnik, Jure Pažon, Marisa Podlesnik, Sara marija Poharc, Jaša Virant, Tjaša Završki, Damir Šarlah 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Glorija Plavčak 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Nika Drašković, Tilen Lešer 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: David But, Nika Drašković, Živa Fistrič, Tjaša Završki, 

Janja Županec 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM TEKM. IZ LOGIKE: Nika Drašković 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA LIT. NATEČAJU PRI SLO: Miho Bjelovučić 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Patrik Bataljak, Miho Bjelovučić, David But, Nika 

Drašković, Sara marija Poharc, Tjaša Završki, Janja Županec 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Patrik Bataljak, Miho Bjelovučić, David But, Jure 

Pažon, Jaša Virant, Tjaša Završki, Damir Šarlah 
- SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE: David But, Nika Drašković 
- SREBRNO PRIZNANJE IZ GEOGRAFIJE: David But 
- SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Jaša Virant, Damir Šarlah 
- ZLATO CANKARJEVO PRIZNANJE: Nika Drašković 

9. a 
- BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE KEMIJA: Jaka Zdovc 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ GEOGRAFIJE: Gašper Gajster 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Nino Kučiš 
- BRONASTO PRIZNANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE: Špela Došler, Jaka Zdovc 
- BRONASTO PRIZNANJE V ZNANJU NEMŠČINE: Laura Kolar 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Špela Došler 
- CAMBRIDGE TESTI PET (9.r.): Špela Došler, Žan Ferlež, Nino Kučiš, Elina Pažon, Žiga Škrabl 
- KNJIŽNA NAGRADA: Maša Lončar 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA 9 LET BRALNE ZNAČKE: Špela Došler, Maša Lončar, Trimlon Muja, Elina Pažon, Tjaša Plevčak, 

Jaka Zdovc, Maja Žerak 
- MEDNARODNI IZPIT IZ NEMŠČINE: Laura Kolar 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Špela Došler, Laura Kolar, Erik Kovačič, Trimlon 

Muja, Elina Pažon, Tjaša Plevčak, Jaka Zdovc 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Špela Došler, Elina Pažon 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Maša Fric, Laura Kolar, Erik Kovačič, Maša 

Lončar, Tjaša Plevčak, Detjon Saramat, Žiga Škrabl, Maja Žerak 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Maša Lončar 



 

 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Špela Došler, Maša Lončar, Trimlon Muja, Elina Pažon, 
Tjaša Plevčak, Jaka Zdovc, Maja Žerak 

- PRIZNANJE ZA SODEL. NA DRŽAVNEM TEK. IZ NEMŠČINE: Laura Kolar 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Žan Bukšek, Laura Kolar, Mojca Šket 
- SREBRNO PRIZNANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE: Špela Došler 

9. b 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Andreja But, Gregor Gros, Ana Šket 
- BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE KEMIJA: Andreja But, Gregor Gros 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ GEOGRAFIJE: Gregor Gros 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Andreja But, Gregor Gros, Žiga Očko 
- BRONASTO PRIZNANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE: Andreja But, Klavdija Golež, Gregor Gros, Sven Hunski, Klara 

Lešnik, Katja Simović, Patrik Černoša, Ana Šket 
- BRONASTO PROTEUSOVO PRIZNANJE BIOLOGIJA: Andreja But, Gregor Gros, Patrik Černoša, Ana Šket 
- BRONASTO STEFANOVO PRIZNANJE FIZIKA: Gregor Gros, Kristijan Strezoski, Ana Šket 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Andreja But, Gregor Gros, Žiga Očko, Kristijan Strezoski 
- CAMBRIDGE TESTI PET (9.r.): Klavdija Golež, Gregor Gros, Sven Hunski, Katja Simović, Patrik Černoša 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA 9 LET BRALNE ZNAČKE: Andreja But, Oriana Gregorčič, Gregor Gros, Nik Jager, Klara Lešnik, 

Ana Šket 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Oriana Gregorčič, Valentina Ivanjko, Klara Lešnik 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Franc mihael Gotlin, Katja Simović, Patrik 

Černoša 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Klavdija Golež, Gregor Gros, Ana Šket 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Andreja But, Oriana Gregorčič, Gregor Gros, Nik Jager, 

Klara Lešnik, Ana Šket 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM TEK. IZ FIZIKE: Gregor Gros 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM TEKM. IZ MATEMATIKE: Gregor Gros 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Klavdija Golež, Kristijan Strezoski, Patrik Černoša 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Andreja But, Gregor Gros, Sven Hunski, Ana Šket 
- SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE: Andreja But, Gregor Gros 
- SREBRNO PREGLOVO PRIZNANJE: Gregor Gros 
- SREBRNO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Gregor Gros 
- SREBRNO STEFANOVO PRIZNANJE: Gregor Gros 
- SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Andreja But, Gregor Gros 
- ZLATO PROTEUSOVO PRIZNANJE: Gregor Gros 

9. c 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Tajana Gobec 
- BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE KEMIJA: Marcel Egartner 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ GEOGRAFIJE: Tajana Gobec 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Jernej Koražija, Matija Plevnik 
- BRONASTO PRIZNANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE: Lara Drimel, Tajana Gobec, Matija Plevnik, Zala Vipotnik 
- BRONASTO PROTEUSOVO PRIZNANJE BIOLOGIJA: Anja Mašera, Simon Sajko 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Jernej Koražija, Matija Plevnik 
- CAMBRIDGE TESTI PET (9.r.): Lara Drimel, Žan Hadžagić bojičić, Matija Plevnik 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA 9 LET BRALNE ZNAČKE: Lara Drimel, Tajana Gobec, Anja Mašera, Sara Murko, Tomaž 

Plavčak, Borna Turner, Zala Vipotnik, Breda taša Vulič, Urška Žerak 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Tajana Gobec 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Lara Drimel, Anja Mašera, Urška Žerak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Jernej Koražija, Borna Turner 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Anja Mašera, Sara Murko, Urška Žerak 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Lara Drimel, Tajana Gobec, Anja Mašera, Sara Murko, 

Tomaž Plavčak, Borna Turner, Zala Vipotnik, Breda taša Vulič, Urška Žerak 
- PRIZNANJE ZA SODEL. NA DRŽAVNEM TEK. IZ ANGLEŠČINE: Tajana Gobec 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM TEKM. IZ LOGIKE: Jernej Koražija, Matija Plevnik 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Lara Drimel 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Marcel Egartner, Anja Mašera, Matija Čokl 
- SREBRNO PRIZNANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE: Tajana Gobec 
 



 

 

 4. AKTIVNOSTI, IZVEDENE NA POŠ KOSTRIVNICA 
 

 4.1 PROJEKTI 
 

 4.1.1 ŠOLSKA HRANILNICA 

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.  
  

 4.1.2 ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA 
 
Mentorica/mentor: Petra Dragojević, Mojca Pažon, Marjana Plemenintaš, Marjana Gregorčič, Marta Strniša 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: :Petra Dragojević, Mojca Pažon, Marjana Plemenitaš, Marjana Gregorčič, Marta 
Strniša 
Razred/i: 1. - 5. K 
Število vključenih učencev: 51 
 
Udeležba na tekmovanju:  šolsko  
 
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 

- upoštevanje pravil pri 
različnih aktivnostih in 
igrah 
- varno športno 
udejstvovanje   



 

 

- uporaba varnih 
pripomočkov 
- preživljanje časa na 
ustreznih oz. varnih 
območjih 

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 

      - pogovori o medsebojnih 
odnosih 

- več aktivnosti in delavnic 
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 in kreativnsem vzdušju. 
Učenci so se hitro vpeljali v 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 izvedene in  realizirane. Aktivnosti ob 
Svetovnem dnevu hrane smo izvajali cel mesec, saj smo le tako lahko 
dosegli zastavljene cilje.    

November Miklavževe ustvarjalne 
delavnice 

Delavnice smo uspešno izvedli in učenci so lahko izrazili svojo 
kreativnost in ročne spretnosti.  

December Praznične ustvarjalne 
delavnice 
 

Praznične delavnice so učenci s svojimi idejami in predlogi pomagali 
soustvarjati in izpeljati. V ustvarjalnih delavnicah so učenci izdelali 
veliko različnih izdelkov, okraskov in spominkov. Praznični čas smo 
preživeli v sproščenem vzdušju, kar bomo načrtovali tudi v 
prihodnjem letu.  

Januar Svetovni dan brez televizije in 
računalnika 

Ob Svetovnem dnevu brez televizije in računalnika smo izvedli 
likovne delavnice. Prihodnje šolsko leto bi dali večji poudarek na 
aktivnostih, ki se izvajajo na prostem ter brez računalnika.   

Februar Pustne delavnice 
Kulturni teden 
Logo šolsko izbirno 
tekmovanje 

V pustnih delavnicah so učenci izdelovali razne pustne maske in 
okraševali beneške maske.  
Sodelovali smo na šolskem izbornem LOGO tekmovanju - 
tekmovala je ena učenka iz. 3.K razreda.   

Marec Dejavnosti ob dnevu šole - 
Vrednote 
Materinski dan – delavnica 
Logo državno tekmovanje 

Sodelovali smo pri aktivnostih ob dvenu šole, kjer smo dajali 
poudarek na naših osebnih vrednotah. Izdelali smo si tudi hiške 
vrednot. Uspešno smo izvedli tudi delavnice ob materinskem dnevu, 
kjer smo izdelovali rožice iz papirja. 
Na državno Logo tekmovanje se učenka iz 3.k ni uvrstila.   

April Razstava ob Svetovnem dnevu 
zemlje v trgovini Tuš Rogaška 
Slatina 
Cici veselošolski dan 
Zaključek projekta Pasavček 
 

Naslov letošnje razstave ob Svetovnem dnevu Zemlje je nosila 
naslov Moj osebni ščit. Učenci so pri pripravi razstave zelo aktivno 
sodelovali in nastalo je zelo veliko krasnih izdelkov, za katere ni bilo 
dovolj razstavnega prostora, zato bomo prihodnje leto razmislili o 
novi, večji razstavni lokaciji. 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  
EKO dan 
Zaključek EKO bralne značke 

V mesecu maju smo sodelovali pri pripravi izdelkov za Evropsko vas 
- Madžarska. Izdelovali smo zapestnice in zastavice.  
Prav tako smo uspešno izvedli EKO dan, katerega smo imeli cel 
teden, predvsem zaradi dinamike in fleksibilnosti dela v podaljšanem 
bivanju.   

Junij Podelitev pohval za prizadevno 
delo in aktivno udejstvovanje 
pri dejavnostih v podaljšanjem 
bivanju 
Zaključno druženje s starši  

Tudi letos smo s pohvalami nagradili najbolj priadevne učence.  
Druženje s starši je bilo letos 19. 6. 2015 na Boču.  

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Tudi v letošnjem šolskem smo izvajali veliko zanimivih aktivnosti in delavnic, v katerih so učenci aktivno sodelovali in tako skupaj 
z nami kreirali aktivnosti. Še vedno dajemo  velik poudarek na 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 oz. prznanja za aktivno delovanje pri projektih (EKO projekti, Cici vesela šola, 
Pasavček, Logo tekmovanje) ter za aktivno delo in sodelovanje v podaljšanem bivanju. 
 

 4.1.3 EKO ŠOLA 
 
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: 51 
 

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, 

- možnost poškodb in 
ureznin pri pripravi hrane 
(delo z nožem) 

- jasno določena pravila 
dela in stalen nadzor  
-pogovori o pravilni 
uporabi pribora ter drugih 
pripomočkov 

Učenci so razvijali in 
krepili spoštljiv odnos do 
hrane. Odpadke pri 
prehrani smo še zmanjšali.  
Prihodnje šolsko leto 
nadaljujemo z beleženjem 
zavržene hrane in dosledno 
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 
upoštevali varčevalne 
ukrepe (ugašanje luči, 
zapiranje vrat, varčna 
uporaba serviet, papirja). 
Tudi letos smo zelo veliko 
ustvarjali iz odpadnih 
materialov.  

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 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 

Predvidene aktivnosti smo uspešno izvedli. Izvedli smo tudi nekaj 
nenačrtvovanih aktivnosti in projektov. Prihodnje leto bomo 
nadaljevali s kontrolo nad ločevanjem odpadkov - predvsem  
papir/plastika/organski odpadki.  

Oktober Prva akcija zbiranja starega 
papirja 
Osveščanje otrok o požarni in 
prometni varnosti 

Učenci soaktivno sodelovali pri zbiralni akciji in ponovno smo zbrali 
zelo veliko starege papirja. V letošnjem šolskem letu smo uvedli nov 
način zbiranja papirja in sicer so učenci prinašali papir le ob 
določenih dnevih in urah, saj smo papir takoj stehtali in odložili v 
zabojnik. S tem smo razbremenili učilnice, prav tako pa je takšen 
način higiensko bolj ustrezen.   



 

 

November Ustvarjalne delavnice iz 
odpadnega materiala 
Tradicionalni slovenski zajtrk 

Aktivnosti semo uspešno izvedli in povezali tradicionalni slovenski 
zajtrk povezali s Svetovnim dnevom hrane, tako, da smo pomenu 
zdrave in lokalne hrane dali še več pozornosti, kar načrtujemo tudi 
za prihodnje leto.  

December Likovni natečaj 
Novoletne delavnice 

December je bil kot vsako leto zelo ustvarjalen in prazničen. 
Aktivnosti oz. delavnice smo prilagodili oz. usklajevali z letnim 
časom in prazniki ter pri snovanju vključevali predvsem želje 
učencev.   

Januar Zbiranje zamaškov za 
humanitarne namene 

Zbiralna akcija je bil uspešna, saj smo tudi letos zbrali večje število 
zamaškov, kot smo ga pričakovali. 

Februar Izdelava prehrambene 
piramide - zdrava prehrana 
Druga akcija zbiranja papirja 

Učenci so pri dejavnosti zelo sodelovali in predvsem prikazali veliko 
pridobljenega zanja. Zbiralno akcijo papirja smo izvedli časovno 
malo prej zaradi počitnic.    

Marec Svetovni dan voda - delavnice 
Sodelovanje v akciji čiščenja 
okolja 
Naša vrtilnica 

Marec je bil ponovno izjemno pester, aktiven in predvsem zanimiv, 
saj se prebuja narava in s tem tudi naše delo na prostem. Kot 
načrtvano smo razširili oz. povečali količino posajenih rastlin ter tudi 
raznolikost posajenih rastlin, kar bomo načrtovali tudi prihodnje leto.  

April EKO razstava v trgovini TUŠ - 
delavnice iz odpadnega 
materiala 

Z učenci smo tudi letos v mesecu aprilu izdelovali  iz odpadnega 
materiala, katere smo  razstavili v predverju trgovine Tuš Rogaška 
Slatina. Tema letošnje razstave je bila "Moj osebni ščit". Učenci so 
iz odpadnih materialov izdelali osebne ščite, ki so predstavljali 
učence in to kar jih ščiti pred zunanjimi vplivi. Prihodnje leto 
načrtujemo morebitno menjavo lokacije razstave, predvsem zaradi 
pomanjkanja razstavnega prostora.    

Maj Tretja akcija zbiranja papirja. 
Delavnica - Naši odnosi 
Zaključek EKO bralne značke 

Delavnice Naši odnosi so bile uspešno izvedene in so dosegle 
zastavljene cilje - graditi in izboljšati odnose med učenci in med 
učenci in učitelji. Učenci so pri delavnicah aktivno sodelovali in 
soustvarjali izvajane dejavnosti. Prihodnje leto bomo načrtovali 
takšne aktivnosti bolj pogosto, saj so odnosi med ljudmi ljučnega 
pomena pri dobri klimi v šoli.   

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.   

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
V šolskem letu 2014/15 smo realizirali vse predvidene oz. načrtovane in tudi nenačrtovane aktivnosti. Učenci so pri projektih in 
aktivnostih aktivno sodelovali in tudi pomagali pri snovanju določenih aktivnost. Tudi letos so najbolj prizadevnejši in aktivni ob 
koncu šolskega leta prejeli tudi pohvale. Velik poudarek je bil na ustvarjalnih delavnicah in razvijanju kreativnosti. Delo smo sproti 
tudi vrednotili in redno razstavljali v šolskem EKO kotičku. Učence spodbujamo, da delujejo  v EKO duhu s ciljem, da vrednote 
ponotranjijo in da postanejo del njihovega vsakodnevnega življenja.    
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Pohvale za aktivno sodelovanje pri EKO aktivnostih je prejelo 21 učencev od 1. - 5. razreda.  
 

 4.2 OPB IN INTERESNE DEJAVNOSTI 

 4.2.1 ABC - ŠPORT 

Izvajalec ID: PETRA POLAJŽER 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: 1. in 2.  
Vključeni razredi: 1. - 5. POŠ KOSTRIVNICA 
Skupno število vključenih učencev: 20 od tega deklic: 7 in dečkov: 13 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

20 0 oktober - 
marec          20 

      100       

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: razumevanje koristnosti športa in navajanje na kakovostno preživljanje prostega čas 
CILJ 2: razbremenitev in sprostitev 
CILJ 3: telesna dejavnost služi kot strategija učenja 
 



 

 

Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

Oktober ustrezna 
gibalna 
učinkovitos
t, 
usvajanje 
različnih 
spretnostih 
in znanj , 
ki 
omogočajo 
sodelovanj
e v 
različnih 
športnih 
aktivnostih 

orientacijski 
teki in pohodi 
(skrita pisma, 
lov na lisico, 
začrtaj pot)  

nevarnost 
poškodb 

primerne 
vaje za 
ogrevanje 
telesa, 
manjše 
število 
učencev pri 
posameznih 
gibalnih 
postajah, 
spoštovanje 
normativov, 
asistiranje 
učitelja pri 
zahtevnejši
h elementih, 
razstezne 
vaje za 
umirjanje 

spozna
vanje 
karte, 
kompas
a, 
pimerna 
športna 
oprema 

da       

November usvajanje 
različnih 
športnih 
znanj in 
razumevan
je pomena 
redne 
telesne 
aktivnosti 

gimnastična 
abeceda -
osnove 
akrobatike 

nevarnost 
poškodb; 
zlomov, 
zvinov  

primerne 
vaje za 
ogrevanje 
telesa, 
manjše 
število 
učencev pri 
posameznih 
gibalnih 
postajah, 
spoštovanje 
normativov, 
asistiranje 
učitelja pri 
zahtevnejši
h elementih, 
razstezne 
vaje za 
umirjanje 

poudar
edk na 
razvoju 
motorič
ne 
sposob
nosti - 
gibljivos
t 

da       

December usvajanje 
različnih 
športnih 
znanj in 
razumevan
je pomena 
redne 
telesne 
aktivnosti 

gimnastična 
abeceda - 
vese in opore, 
vaje 
ravnotežja na 
ožji površini 

            poudar
edk na 
razvoju 
motorič
ne 
sposob
nosti - 
gibljivos
t 

da       

Januar prijetno 
doživljanje 
športa in 
vzgoje z 
igro 

štafetne igre z 
žogo in male 
moštvene igre 
(hokej, hitre 
žoge,zadani 
cilj…)  

nevarnost 
zvinov  

primerna 
priprava 
telesa z 
ogrevanjem 
na nadaljne 
gibalne 
aktivnosti , 
podati 
natančna 
pravila iger 

      da       



 

 

Februar prijetno 
doživljanje 
športa in 
vzgoje z 
igro 

igre na snegu 
(biatlon, igre s 
padalom, 
arhitekti…) 

      upoštevanje 
pravil 

      da       

Marec prijetno 
doživljanje 
športa, 
razumevan
je pomena 
gibanja, 
usvajanje 
različnih 
gibalnih 
znanj 

orientacijski 
teki in pohodi 
(skrita pisma, 
lov na lisico, 
začrtaj pot)  

      upoštevanje 
pravil 

timsko 
sodelov
anje, 
prevze
manje 
odgovor
nosti 

da       

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: orientacijski pohod 
 
Predstavitev rezultata dela ID: z vključenimi učenci v ID bomo  v spomladanskem času izpeljali orientacijski 
pohod - lov na lisice. 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

učenci 
vključeni v ID 

učenci 
preizkušajo 
svoje 
sposobnosti 

v naravi marec  orientacijski 
pohod (lov na 
lisice) 

sodelovanje 
učencev v 
skupini, 
prevzemanje 
odločilnih nalog 
in vlog 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: odobritev predvidenih ur izvajanja 
interesne dejavnosti 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Da se na šoli zavedamo kako 
pomembna je povezava med gibanjem in učenjem. Saj je prav gibanje  učinkovito sredstvo za premik funkcije 
možganov iz stopnje preživetja na stopnjo razmišljanja in procesov višjega reda (Promislow 1999). 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Interesna dejavnost je potekala enkrat 
tedensko ob torkih na POŠ Kostrivnica. Dejavnost je obiskovalo dvajset učencev, ki so redno prihajali na ure. 
Z gibalno aktivnostjo smo razvijali načela kakovosti, postopnosti, pestrosti in timskega sodelovanja. Učenci 
so spoznavali osnove orientacije, gimnastične abecde in igre z žogami. 
 

 4.2.2 VŽIVIM ZDRAVO Z NARAVO 

Izvajalec ID: Petra Dragojević in Marjana Gregorčič 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. in II. VIO 
Vključeni razredi: 1. - 5.  K 
Skupno število vključenih učencev: 28 od tega deklic: 15 in dečkov: 13 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

/ / 35       100% 100% 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Razvijanje in krepitev okoljske odgovornosti, 
CILJ 2: spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej 
CILJ 3: vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju, 
 
 



 

 

Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September -učenci se 
učijo o 
pomenu in 
pripravi 
zdrave in 
naravne, 
domače 
hrane  
-razvijajo 
bralne 
strategije,  
spoznavaj
o 
raznolikost 
letnih 
časov  

-Ureditev ID 
kotička 
-Priprava 
hrane 
3. Začetek 
EKO bralne 
značke  
4. Doživljanje 
narave skozi 
letni čas - 
JESEN 

-ureznine 
in druge 
poškodbe 
pri pripravi 
hrane 

-strokovno 
vodena 
priprava 
hrane in 
potreben 
nadzor (nož 
uporabljava 
le mentorici) 

Priprav
a 
razstav
e v 
razredu 
in 
uživanj
e 
sadnih 
ježkov 
in 
nabodal  

Učenci 
kažejo  
izredno 
zanimanj
e za 
pripravo 
jedi.  

      

Oktober - Otroke in 
učence 
naučiti 
pravilnega 
odnosa do 
živali 
razvija 
empatijo 
do drugih 
živih bitij z 
vživljanjem  
 

Izdelovanje 
prezimovalnic 
za živali (4. 10.  
– Svetovni dan 
boja proti 
mučenju živali 
-Likovna 
delavnica: Če 
bi bil žival 

Udarnine 
pri 
uporabil 
kladiva 

Ustrezen 
strokovni 
nadzor in 
vodenje 
učencev - 
pomoč pri 
delu 

Iz lesa 
smo 
izdelov
ali ptičje 
krmilnic
e, ki 
smo jih 
obesili 
na 
drevesa 
pred 
šolo. 

            

November -spodbujati 
ločeno 
zbiranje 
odpadkov,
ozaveščan
je učencev 
o 
ohranjanju 
našega 
okolja, 
varovanja 
gozdov. 
-učenci 
spoznavaj
o 
raznolikost 
letnih 
časov 

-Zbiranje 
papirja 
-Izdelovanje 
papirja 
-Doživljanje 
narave skozi 
letni čas -  
ZIMA 

-poškodbe 
pri 
nošnji/teht
anju 
papirja 

-dosledno 
spremljanje 
dogovorjeni
h pravil in 
dogovorov 
pri tehtanju 
in nošnji 
papirja 
-strokoven 
nadzor in 
vodenje 
aktivnosti 

Zbrali 
smo 
1784----
- kg 
papirja. 

      Starše in 
učence 
smo 
opozorili 
na 
drugačen 
način 
tehtanja 
starega 
papirja-
direktno 
pri 
kontajnerj
u.Zadovolj
stvo je 
bilo 
obojestra
nsko 

December -razvijanje 
spretnosti 
spodbujanj
e uporabe 
različnih 
materialov-
spoznavan
je šeg in 
navad 
prostora 

Delavnica – 
Naravne 
voščilnice in 
okraski 
                                                
-Mi in naši 
odnosi 

Morebitne 
poškodbe 
pri rezanju 
s škarjami 
Izdelovali 
smo 
različne 
okraske 
za v 
razred in 
jedilnico 

       
 
 
 
 
 
Zaboji 
krasijo 
učilnice 
in so 
namenj

Izredna 
motiviran
ost in 
ustvarjal
nost 
učencev 
za 
ustvarjan
je z 
lesom. 

      



 

 

-razvoj 
novih, 
inovativnih 
dejavnosti 
spodbujanj
e 
razmišljanj
a o 
pomenu 
medosebni
h odnosov 
 

(gubanje 
papirja).P
o 
skupinah 
smo iz 
lesa 
izdelali 
različne 
zaboje za 
sadje.   

eni 
shranje
vanju 
sadja.  
Učenci 
so 
izkazov
ali 
izredno 
zanima
nje za 
izdelav
o 
izdelkov 
iz  lesa, 
zato 
smo to 
nadalje
vali še v 
mesec 
januar. 

Januar Spodbujan
je 
kreativnost
i, 
inovativno
sti in 
izmenjava 
idej 
-Učinkovita 
raba 
naravnih 
virov 
-Vzgoja za 
okoljsko 
odgovorno
st 
zmanjševa
nje porabe 
električne 
energije in 
vode 

Izdelovanje 
sloganov in 
nalepk 2. 
akcija zbiranje 
papirja 

            iUčenci 
so 
zbirali in 
pisali 
izvirne 
slogane 
- 
poveza
ne s 
temo 
varčeva
nja 2. 
akcija z 
biranje 
starega 
papirja  

Izvirne 
smo 
poslali na 
ocenitev 
 
 
 
 
 
 
 
Zbrali 
smo1816 
kg 
papirja 

Ozavešče
nost 
učencev o 
varčevanj
u z 
energijo. 

Februar učenci 
razvijajo 
motoriko  
spodbujanj
e 
kreativnost
i 
spodbujanj
e 
likovnega 
in 
literarnega 
ustvarjanja 

Likovno in 
literarno 
ustvarjanje 

            Učenci 
so se 
literarno 
in 
likovno 
izrazili 
na temo 
voda in 
zdrava 
prehran
a.Nasta
le 
izdelke 
so 
predsta
vili ob 
dnevu 
šole. 

            



 

 

Marec -vrednotijo 
pomen 
različnih 
oblik voda 
za življenje   
-spoznajo 
glavne 
vzroke 
onesnažev
anja, 
posledice 
njihovega 
delovanja 
na 
organizme  
-učenci 
znajo 
ceniti vodo 
kot 
življenjsko 
vrednoto; 
 

Izdelava 
plakata/predst
avitve 
                                             
-Doživljanje 
narave skozi 
letni čas -  
POMLAD 

      Učenci so 
izdelalovali 
po skupinah 
plakat o 
vodi, 
sestavljali 
pesmice in 
spremljali s 
pomočjo 
merilnika 
porabo 
vode v 3.r 

Učenci 
so drug 
drugeg
a 
opozarj
ali, da 
je zaprl 
pipo z 
vodo.   

Z velikim 
zadovoljs
tvom in 
ponosom 
so 
staršem 
svoje 
pesmice 
prebrali. 

      

April -razvijanje 
ročnih 
spretnosti 
spoznavan
je pomena 
ohranjanja 
in 
ustvarjanja 
z naravnih 
in 
odpadnih 
materialov 
Učenci 
spoznavaj
o pomen 
samooskrb
e in 
pridelovanj
a zdrave, 
skrb za 
naravo in 
pomen 
zdrave 
hrane in 
ohranjanja 
narave 

Ustvarjalne 
delavnice – 
izdelki iz 
naravnih in 
odpadnih 
materialov 
                                           
-Zasaditev 
dreves, zelišč, 
začimb v 
okolici šole 

-možnost 
poškodb 
ali ureznin 
pri uprabi 
škarij 

-strokovno 
vodena 
aktivnost in 
nadzor - 
pogovor o 
ustrezni in 
pravili rabi 
materialov 
in 
pripomočko
v. 3. akcija 
zbiranja 
papirja-
zbrali smo 
975kg 
papirja. 

Učenci 
so 
spoznal
i pot, 
kako iz 
žita 
nastane 
kruh.Sp
oznali 
nekaj 
vrst 
žita,ki 
so ga 
sami 
zmleli s 
pomočj
o 
mlina.U
čenci 
so 
posadili 
različna 
semena 
cvetlic, 
zelenja
ve in 
dišavnic
.    

Učenci 
so kazali 
pozitiven 
odnos do 
naravno 
pridelane 
hrane. 
Bili so 
navduše
ni nad 
mletjem 
žita. 
Novo 
rastlino 
so 
zalivali in  
odnesli 
domov 
na vrt. 
Izkazoval
i so 
posebno 
skrb za 
vzgojo 
nove 
rastline.  

      

Maj Učenci 
spoznavaj
o, da 
podnebje 
postaja 
vse bolj 
cenjen 
naravni vir,   
Učenci 
poznajo 

Delavnica ob 
svetovnem 
dnevu sonca 
(22. maj) in 
                                                    
podnebnih 
sprememb 
(15. maj) 
                                              
-Likovno 
ustvarjanje – 

      - stokovno 
vodena 
aktivnost in 
nadzor pri 
uporabi 
materiala in 
pripomočko
v. 

Učenci 
so 
ustvarja
li na 
temo 
"moj 
osebni 
ščit."Izd
elke 
smo 
razstavil

      Pri 
ustvarjalni
h 
delavnica
h smo 
varčevali 
z vodo 
tako, da 
smo 
čopoče 
prali v 



 

 

koncept 
družine  
Poznajo 
pojme: 
pripadnost, 
varnost, 
zaščita, 
razvoj 
spodbujanj
e 
kreativnost
i in 
motorike 

Mi smo 
družina 

i v 
trgovini 
TUŠ v 
Rog. 
Slatini 
in v avli 
šole 

večjem 
vedru. 
Učenci so 
uporabljali 
ustrezne 
krpice, ki 
so jih 
prinesli od 
doma. 

Junij -učenci se 
učijo o 
pomenu in 
pripravi 
zdrave in 
naravne, 
domače 
hrane 
-krepijo 
medsebojn
e odnose, 
-razvijajo 
pozitivno 
razmišljanj
e in krepijo 
pozitivne 
vrednote 

-Naravni 
gurmani – 
izdelava sadne 
solate 
                                                        
-Ustvarjalna 
delavnica Tebi 
v spomin 

ureznine 
in druge 
poškodbe 
pri pripravi 
hrane 

strokovno 
vodena 
priprava 
hrane in 
potreben 
nadzor (nož 
uporabljava 
le mentorici) 

Učenci 
so sami 
iskali 
recepte 
za 
pripravo 
prepros
tih 
sadnih 
jedi. 
Skupins
ko delo 
priprava 
sadne 
solate 
iz 
sezons
kega 
sadja.  

Učenci 
kažejo 
izredno 
zanimanj
e za 
pripravo 
in 
degustac
ijo jedi. 

      

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek, predstavitev javnosti 
       
Predstavitev rezultata dela ID:       
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Učenci OPB Staršem, 
učiteljem 

V jedilnici šole Enkrat 
mesečno 

Razstave, 
degustacije 

Razvijati 
pozitiven odnos 
do hrane in 
narave 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: Od ge. ravnateljice pričakujeva 
podporo v smislu podpiranja fleksibilnosti izvajanja aktivnosti, saj se bode le te morda spreminjale na podlagi  
želj in idej učencev in/ali mentorjev. Aktivnosti bodo sledile predvsem navdihom in željam učencev tako, da 
bod(m)o sprotno soustvarjali in nadgrajevali dejavnosti.    
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Temelj odgovornega odnosa 
do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in 
ravnanja. Učence je potrebno dosledno usmerjati, voditi in predvsem biti vzor odgovornega ravnanja, tako do 
narave kot do sebe, drugih in tako bomo zgled tudi širši javnosti in tako nanjo pozitivno vplivali. 
ID Živimo zdravo z naravo bo usmerjen predvsem v praktično delo, katerega bodo pomagali (so)ustvarjati 
učenci sami in tako nadgrajevati svoje organizacijske in druge sposobnosti. Prav tako bodo aktivnosti temeljile 
na tem, da bodo učenci čim več sami raziskovali, odkrivali, iskali.... Vse delo pa bo osnovano na sodelovanju 
– tako med učenci, med učenci in učitelji ter med šolo in drugo javnostjo. Izbirali bomo dejavnosti, pri katerih 
na prvem mestu ne bo tekmovalnost, ampak sodelovanje in samoocenjevanje z namenom učenja in osebne 
rasti. Spodbujale bomo predvsem radovednost in ustvarjalnost. Meniva, da bova s takšnim delom krepile 
ugled šole, saj bodo vse aktivnosti temeljile na sodelovanju in krepitvi pozitivnih odnosov.    



 

 

 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Delo pri ID Živim zdravo z naravo je vse 
leto potekalo tekoče in zelo aktivno. Delo in projekte sva prilagajali učencem, kar pomeni, da je bilo delo 
razgibano in zelo fleksibilno naravnano. Učenci so pri snovanju in izvajanju aktivnosti zelo sodelovali in 
soustvarjali samo interesno dejavnost. Meniva, da je bila ID Živim zdravo z naravo uspešno izvedena in je 
učencem nudila kar so od ID tudi pričakovali. Za prihodnje šolsko leto bova načrtovli aktivnosti, ki so najbolj 
pritegnile učence in so iz njih izvabile tudi največ kreativnosti (delavnica priprave sadnih nabodal, degustacije 
domače hrane, priprava kruha, izdelava zabojev iz lesa….).Prav tako ocenjujeva, da so učenci pri ID pridobilu 
tudi kar precej uporabnega znanja.   
 
Rad/rada bi dodal/dodala anekdoto, doživetje...: Najbolj nama je v spominu ostalo presenečenje učencev, ko 
so na lastne oči videli, kako nastane moka. Z velikim veseljem in žarom v očeh so sodelovali v delavnci tudi 
tisti učenci, ki ne obiskujejo ID Živim zdravo z naravo.  
 

 4.2.3 FOLKLORA - OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA VRELČKI 

Izvajalec ID: MOJCA PAŽON 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: 1. in 2. VIO 
Vključeni razredi: 1.- 5. razred 
Skupno število vključenih učencev: 24 od tega deklic: 17 in dečkov: 7 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

35 - prevozi na revije 
v kraju ali izven 
- voda in malica za 
na pot 
- nabava 
potrošnega 
materiala (gumice, 
sponke za lase, 
lak za lase, 
nogavice,…) 
- pranje kostumov 
 

40 / 114 88 

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: spoznavanje in ohranjanje slovenskih ljudskih pesmi, plesov in iger in običajev in utrjevanje 

narodnostne identitete. 
CILJ 2: spodbujanje k poustvarjanju, kritičnosti in kvaliteti posamezne odrske izvedbe. 
CILJ 3: pridobivanje norm vedenja, izoblikovanje določenih vrednot in vrednostne sodbe o sebi in drugih, 

pridobivanje socialnih veščin in odgovornega odnosa do skupine.  
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September preizkus 
ritmičnega 
in 
melodične
ga posluha 

zbiranje 
prijavnic, 
formiranje 
skupine, 
rajanje ob 
ljudski glasbi 
in rajalnih 
igrah 

časovni 
termin- 
vezani na 
vožnjo  

usklajevanj
e s 
posameznik
i 

ugotovlj
ene 
sposob
nosti 
posame
znika 

dokaj veliko 
vaje, 
neomejen 
čas v 
OPB 

Oktober razvoj 
telesnega 
ritma  

vaje za 
usvajanje 
prostora in 
različnih 

zasedeno
st 
telovadnic
e 

uskladitev 
urnika 

uspešn
o 
izpeljan
o 

zelo idealni 
pogoji za 
delo 



 

 

formacij, 
težnosti, 
sprostitve, 
refleksa, težke 
in lahke dobe, 
usklajenosti, 
gibalnega 
spomina 

November razvoj 
muzikalne
ga ritma  

vaje za višine 
tonov, 
enakomernost 
dobe, 
dinamike, 
občutka za 
lahko in težko 
dobo, za 
obvladovanje 
razdalj, delitev 
dobe, 
razvijanje 
ustvarjalnosti 
 

neritmočn
ost 

izbira 
rekvizitov 

velik 
napred
ek 

zelo sprotno 
usmerjanj
e, 
individuali
zacija 

December razvoj 
telesnega 
in 
muzikalne
ga ritma  

rajalne 
igre,ljudske 
pesmi, 
izštevanke, 
zbadljivke, 
ljudski plesi  

neubrano 
petje 

tišje petje, 
poslušanje 

napred
ek 

dokaj iskanje 
dvoglasja 

Januar sestavljanj
e odrske 
postavitve 

odrska igra, 
ples, pesem 

delitev 
vlog 

izhajanje iz 
učencev 

uspešn
o 

zelo poglobitev 
v zgodbo 
in 
dramatiza
cijo 

Februar utrjevanje 
odrske 
postavitve 
intenzivne 
vaje 

pogoste vaje, 
dril 

naveličano
st 

popestritev 
z ljudskimi 
igrami 

uspešn
o, brez 
intenziv
nih vaj 

zelo uvedba 
bansijev 

Marec sodelovanj
e na 
območni 
reviji in 
7.mednaro
dnem 
festivalu 

3.3. 2015  
KC Rogaška 
Slatina 
 
8. 3. 2015  
EU ploščad 

konkurenč
nost, 
pristransk
ost 
ocenjevalc
ev in 
prestroge 
zahteve 
za otroke 

pokazati 
najboljše 

uspešn
o 

zelo samopod
oba, 
izkušnje 
na odru 

April sodelovanj
e na 
nastopih v 
kraju in 
medobmoč
ni reviji 

prepričljiva 
odrska in 
kostumska 
izvedba 
nastopa 

/ poskrbeti za 
kulturni utrip 

dokaj zelo več 
nastopov 

Maj sodelovanj
e na 19. 
državni 
reviji Pika 
Poka 

prepričljiva 
odrska in 
kostumska 
izvedba 
nastopa 

konkurenč
nost, 
pristransk
ost 
ocenjevalc
ev 

prepričljiv 
nastop in 
samoanaliz
a 

zelo 
uspešni 

zelo samoocen
a 



 

 

Junij urjenje in 
širjenje 
programa 
na 
sproščen 
in zabaven 
način 

priložnostni 
nastopi v kraju 
in šoli 

premalo 
časa 

več ur ID uspešni zelo popoln 
užitek za 
otroke 

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: nastop, predstavitev javnosti, revije in srečanja OFS 
 
Predstavitev rezultata dela ID: OFS VRELČKI 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

OFS VRELČKI učencem POŠ 
Kostrivnica 
 
 
gledalcem, 
ostalim 
skupinam 
 
 
 

POŠ K 
 
 
 
KC Rogaška 
Slatina 
 
 
EU ploščad 
 
 
 
POŠ K 
 
KC Nazarje 
 
 
 
POŠ K 
 
 
KC Rogaška 
Slatina 
 
 
dvorana 
Kostrivnica 
 
 

24. 12. 2014 
 
 
 
3. 3. 2015 
 
 
 
8. 3. 2015 
 
 
 
27. 3. 2015 
 
22. 4. 2015 
 
 
 
24. 4. 2015 
 
 
15. 5. 2015 
 
 
 
17. 5. 2015 

odgovorno in 
prepričljivo, z 
rekviziti in 
glasbo 
v popolni 
kostumski 
podobi 

šolska proslava 
ob dnevu 
samostojnosti 
 
območna revija 
OFS JSKD 
 
 
VII. medn. 
sreč. OFS Na 
gregorjevo 
 
Dan šole 
 
medobmočna 
revija OFS 
JSKD 
 
šolska proslava 
dan boja p. o. 
 
19. državna 
revija OFS Pika 
poka 
 
srečanje 
krajanov 
Kostrivnice 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: podporo in sodelovanje pri nastopih, 
prevozih 
 
       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Tovrstni dosežki imajo svoj čar, manj obremenitve za mentorje in 
otroke. Vseeno pa zelo pozitivno pridobivanje odrskih izkušenj, sodelovanja z ostalimi, odgovornega ravnanja 
in vedenja. Letos smo nastopili na vseh proslavah POŠ Kostrivnica, v kraju in na mednarodnem srečanju Na 
gregorjevo, kjer smo spletli še posebne vezi z gostujočo skupino iz Hrvaške, katere otroci so spali tudi pri 
naših mladih folklornikih. Navdušenje je bilo nepozabno.  
  
 
Udeležba na tekmovanjih: šolsko, regijsko, državno, mednarodno 
 
 
 
 



 

 

Dosežki na tekmovanjih: 
 

Število 
vključenih 
učencev 

Število 
učencev 

brez 
priznanj 

Število 
prejetih 

bronastih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
regijskem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
srebrnih 
priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 
državnem 

tekmovanju 

Število 
prejetih 
zlatih 

priznanj 

Število 
sodelujočih 
učencev na 

mednarodnem 
tekmovanju 

24 / / 24 24 24 24 24 
 
Poimenski seznam učencev regijskih in državnih tekmovanj: 
 

Ime in priimek učenca 
tekmovalca 

tekmovanje tekmovanje tekmovanje 
regijsko dosežek državno dosežek mednarodno dosežek 

Patricija Berglez, Ana 
Grobin, Zoja Klara 
Hrup, Ambrož Verbek, 
Alina Tadina, Larisa 
Šeligo, Žana Mlakar, 
Nika Polajžar, Žana 
Potočnik, Melani 
Černelič, Tijana 
Polajžar, Gal Jagodič, 
Jakob Žumer, Katja 
Gril, Benjamin Došler, 
Lana Iseinoski, Hana 
Potočnik, Gašper 
Šeligo, Karin 
Volavšek, Nik 
Colnarič, Gašper 
Struna, Rebeka 
Strniša, Alja Kampuš, 
Nika Pevec. 

da srebrno da zlato da potrdilo za 
sodelovanje 

  
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Folklora vedno prispeva k 
bogatemu utripu kraja in širše zaradi udeležbe na revijah in srečanjih. 
 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta:  
OFS VRELČKI je bila letos skupina 22 folklornikov od 1. do 5. razreda ter zunanjega sodelavca (študenta) 
Davida Šketa na diatonični harmoniki. Polovica učencev je bila v interesno dejavnost vključeno že nekaj let, 
ostali pa so se priključili na novo.  
Vaje smo imeli ob četrtkih, 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 Na lemberškem sejmu, kjer smo predstavili najstarejši trg pri nas na otroški način, z veliko zbadljivkami 
in šaljivimi prigodami. 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.     
 
Rad/rada bi dodal/dodala anekdoto, doživetje...: Na območni reviji so se tri deklice vrtele pod roko. Vmes se 
je ena z lasmi zataknila v gumb na rokavu druge deklice. Vrtele so se naprej in sodelovale do konca spleta 
kot da se nič zgodilo, čeprav je Alino to zelo bolelo. Tudi odhod z odra so izpeljale odlično. Čestitke pogumnim 
folklornicam. Pri posnetku pa smo se nasmejali do solz. 
 
 
 
 



 

 

 4.2.4 UJEMI RITEM 

Izvajalec ID: Martin Druškovič 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. in II. VIO 
Vključeni razredi: 1. - 5.  K 
 
Skupno število vključenih učencev: 22 od tega deklic: 17 in dečkov: 5 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

/ / 20       125% 99,74% 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Obvladovanje telesa v prostoru, zaznavanje ritma. 
CILJ 2: Razvijanje pozitivnih odnosov med soplesalci. 
CILJ 3: Sprostitev in dobro počutje otrok. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September Ugotavljanj
e 
sposobnos
ti, iskanje 
novih 
zamisli, 
gibov, 
koreografij.     

9.9., 17.9., 
24.9. 
Izmed 
predlaganih 
glasbenih 
posnetkov je 
bil izbran tisti, 
ki je učence 
najbolj 
navdušil. 

Prenizka 
samoinicia
tivnost 
vključenih 
učencev.  

Upoštevane 
zamisli in 
kreativnost  
učencev 

ugotovlj
ene 
sposob
nosti 
posame
znika 

ustrezno vaje 

Oktober Ponovitev 
plesa 
Snapi 
krokodil.  

1.10., 8.10., 
15.10., 23.10. 
Vaje, 
spremljanje 
napredka, 
upoštevanje 
predlogov 
učencev, 
odprava 
napak. 

Neupoštev
anje 
pravil.  

Jasno 
postavljena 
pravila. 

uspešni ustrezno vaje 

November Učenje 
plesa 
Pirati.  

5.11., 12.11., 
19.11., 26. 11. 
 Vaje, 
spremljanje 
napredka, 
upoštevanje 
predlogov 
učencev, 
odprava 
napak. 

Zadržanos
t, 
nemotivira
nost 
nekaterih 
učencev. 

Vaje za 
sprostitev in 
motivacijo. 

dobra 
izpeljav
a 

ustrezno  vaje, 
analiza 

December Učenje 
plesa 
Delamo 
snežaka, 
nastop; 
ples v 
skupinah 
(lastne 

3.12., 10.12., 
17.12., 24.12. 
Vaje, 
spremljanje 
napredka, 
upoštevanje 
predlogov 
učencev, 

Neritmično
st 
nekaterih 
učencev. 

Vaje za 
razvijanje 
ritma. 

zelo 
uspešn
o 
 

veliko analiza 
predlogov 
in vaj 



 

 

koreografij
e).  

odprava 
napak.  

Januar Utrjevanje, 
lastne 
koreografij
e…  

7.1., 14.1., 
21.1., 28.1. 
Vaje, 
spremljanje 
napredka, 
upoštevanje 
predlogov 
učencev, 
odprava 
napak. 

Neupoštev
anje 
pravil.  

Jasno 
postavljena 
pravila. 

uspešn
o 

veliko analiza in 
vaje 

Februar Učenje 
plesa 
Abeceda.  

4.2., 11.2., 
18.2. 
Vaje, 
kreativnost 
učencev, 
odprava napak 

Premala 
kreativnos
t. 

Vzpodbujan
je učencev. 

uspešn
o 

ustrezno analiza 
vaj 

Marec Utrjevanje 
plesa 
Pirati, 
Abeceda.  

Vaje, nastop 
na prireditvi ob 
dnevu šole. 

Naveličan
ost. 

Dodatna 
motivacija. 

uspešn
o 

veliko evalvacija 
dela 

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek, nastop, predstavitev javnosti 
 
Predstavitev rezultata dela ID:       
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Učenci plesalci Notranji in 
zunanji 
javnosti. 

V telovadnici Enkrat 
tedensko 

 Ob glasbi, z 
rekviziti in 
kostumi 

Vzgoja za 
kolektivnost, 
težimo k istemu 
cilju. 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: podpora in sodelovanje pri nastopih.  
       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Učenci razvijajo glasbene sposobnosti in spretnosti obvladovanja 
telesa v prostoru. Ker ustvarjalno pridobivajo glasbeno-plesno znanje, ozaveščajo pomen glasbenega 
delovanja in razvoja. Na vajah ter nastopih si razvijajo pozitivno samopodobo in dobre odnose med soplesalci, 
se usmerjajo k pozitivnim načinom razmišljanja in krepitvi vrednot, se sproščajo in skrbijo za dobro počutje. 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Razvijamo pozitivne vrednote 
in navajamo učence na vključevanje v zdravo družbeno okolje. Sodelovanje na nastopih pripomore k dvigu 
samozavesti, pozitivna naravnanost pa poglablja vez med nastopajočimi in gledalci. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: 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. 
 

 4.3 PRIZNANJA IN POHVALE NA POŠ KOSTRIVNICA 
 

1. k 
- CICI VESELA ŠOLA: Amil Banovci, Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Blaž Ivekovič, Kevin Kerin, Martin 

Lampret, Alina Tadina, Ambrož Verbek, Urban Čokl, Larisa Šeligo 
- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Amil Banovci, Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Blaž Ivekovič, Kevin Kerin, 

Martin Lampret, Alina Tadina, Ambrož Verbek, Urban Čokl, Larisa Šeligo 
- KNJIŽNA NAGRADA: Ana Grobin, Zoja klara Hrup 



 

 

- MALČEK BRALČEK: Amil Banovci, Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Blaž Ivekovič, Kevin Kerin, Martin 
Lampret, Alina Tadina, Ambrož Verbek, Urban Čokl, Larisa Šeligo 

- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Martin Lampret 
- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Alina Tadina, Larisa 

Šeligo 
- POHVALA ZA REDNO OBISKOVANJE KNJIŽNICE: Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Kevin Kerin, Larisa 

Šeligo 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Alina Tadina, Ambrož 

Verbek, Larisa Šeligo 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Alina Tadina, Ambrož 

Verbek, Larisa Šeligo 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Alina Tadina, Ambrož Verbek, 

Larisa Šeligo 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Patricija Berglez, Ana Grobin, Alina Tadina, 

Larisa Šeligo 
- POHVALA ZA SPOŠTLJIV ODNOS IN LEPO VEDENJE: Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Kevin Kerin, Martin Lampret, Alina 

Tadina, Urban Čokl, Larisa Šeligo 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Alina Tadina 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, 

Alina Tadina 
- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Amil Banovci, Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Blaž Ivekovič, Kevin 

Kerin, Martin Lampret, Alina Tadina, Ambrož Verbek, Urban Čokl, Larisa Šeligo 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Ana Grobin, 

Larisa Šeligo 
- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Amil Banovci, Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Blaž 

Ivekovič, Kevin Kerin, Martin Lampret, Alina Tadina, Ambrož Verbek, Urban Čokl, Larisa Šeligo 
- ZLATO PRIZNANJE PIKA POKA: Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Alina Tadina, Ambrož Verbek, Larisa 

Šeligo 

2. k 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Žana Potočnik, Lana Stojnšek 
- CICI VESELA ŠOLA: Nik Krajnc, Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Tim Vodušek, Matic Šeligo 
- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Nik Krajnc, Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Tim Vodušek, Matic 

Šeligo 
- KNJIŽNA NAGRADA: Nika Polajžar, Lana Stojnšek 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Žana Potočnik, Lana Stojnšek 
- MALČEK BRALČEK: Nik Krajnc, Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Tim Vodušek, Matic Šeligo 
- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Žana Mlakar 
- POHVALA ZA REDNO OBISKOVANJE KNJIŽNICE: Nika Polajžar 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Žana Mlakar, Žana Potočnik 
- POHVALA ZA SPOŠTLJIV ODNOS IN LEPO VEDENJE: Žana Mlakar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Tim Vodušek 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Žana Mlakar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek, 

Tim Vodušek 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Tim Vodušek, Matic Šeligo 
- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Nik Krajnc, Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Tim Vodušek, 

Matic Šeligo 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Lana 

Stojnšek 
- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Nika Polajžar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Tim Vodušek, Matic Šeligo 
- ZLATO PRIZNANJE PIKA POKA: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik 

3. k 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Gal Jagodič, Melani Černelič 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Tijana Polajžar, Melani Černelič, Aljaž Šeligo 



 

 

- CICI VESELA ŠOLA: Anej Halužan, Gal Jagodič, Alen Kampuš, Žan Koražija, Lana Osek, Tijana Polajžar, Melani Černelič, 
Aljaž Šeligo, Jakob Žumer 

- KNJIŽNA NAGRADA: Melani Černelič 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Gal Jagodič, Tijana Polajžar 
- MALČEK BRALČEK: Anej Halužan, Gal Jagodič, Alen Kampuš, Žan Koražija, Lana Osek, Tijana Polajžar, Melani Černelič, 

Aljaž Šeligo, Jakob Žumer 
- MEDALJA ZLATI SONČEK: Anej Halužan, Gal Jagodič, Alen Kampuš, Žan Koražija, Lana Osek, Tijana Polajžar, Melani 

Černelič, Aljaž Šeligo, Jakob Žumer 
- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Gal Jagodič, Žan Koražija, Lana Osek, Tijana 

Polajžar, Melani Černelič, Jakob Žumer 
- POHVALA ZA REDNO OBISKOVANJE KNJIŽNICE: Tijana Polajžar, Melani Černelič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Gal Jagodič, Lana Osek, Tijana Polajžar, Melani 

Černelič, Jakob Žumer 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Gal Jagodič, Tijana Polajžar, Melani Černelič, Jakob Žumer 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Gal Jagodič, Žan Koražija, Lana Osek, Tijana Polajžar, Melani 

Černelič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Anej Halužan 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Gal Jagodič 
- POHVALA ZA SPOŠTLJIV ODNOS IN LEPO VEDENJE: Gal Jagodič, Lana Osek, Melani Černelič 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Lana Osek, Tijana Polajžar, Melani Černelič 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Žan Koražija, Melani Černelič, Aljaž Šeligo 
- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Anej Halužan, Gal Jagodič, Alen Kampuš, Žan Koražija, Lana Osek, Tijana Polajžar, 

Melani Černelič, Aljaž Šeligo, Jakob Žumer 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Tijana 

Polajžar, Melani Černelič, Aljaž Šeligo 
- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Anej Halužan, Tijana Polajžar, Melani Černelič 
- ZLATO PRIZNANJE PIKA POKA: Gal Jagodič, Tijana Polajžar, Melani Černelič, Jakob Žumer 

4. k 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Jernej Stojnšek, Karin Volavšek, Gašper Šeligo 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Benjamin Došler, Lana Iseinoski, Maj Rakuša, Jernej Stojnšek, Gašper Šeligo 
- BRONASTO PRIZNANJE ZA ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO: Benjamin Došler, Donart Gashi, Katja Gril, Lana Iseinoski, 

Ana mari Krajnc, Hana Potočnik, Maj Rakuša, Jernej Stojnšek, Karin Volavšek, Luka Volovšek, Gašper Šeligo 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Benjamin Došler, Jernej Stojnšek, Gašper Šeligo 
- DIPLOMA KRPAN: Benjamin Došler, Donart Gashi, Katja Gril, Lana Iseinoski, Ana mari Krajnc, Hana Potočnik, Maj Rakuša, 

Jernej Stojnšek, Karin Volavšek, Luka Volovšek, Gašper Šeligo 
- KNJIŽNA NAGRADA: Karin Volavšek 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Gašper Šeligo 
- MALČEK BRALČEK: Benjamin Došler, Katja Gril, Lana Iseinoski, Ana mari Krajnc, Hana Potočnik, Maj Rakuša, Jernej 

Stojnšek, Karin Volavšek, Luka Volovšek, Gašper Šeligo 
- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Luka Volovšek 
- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Benjamin Došler, Katja Gril, Lana Iseinoski, Ana 

mari Krajnc, Hana Potočnik, Maj Rakuša, Jernej Stojnšek, Karin Volavšek, Gašper Šeligo 
- POHVALA ZA REDNO OBISKOVANJE KNJIŽNICE: Katja Gril, Karin Volavšek 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Benjamin Došler, Katja Gril, Lana Iseinoski, Hana 

Potočnik, Maj Rakuša, Karin Volavšek, Luka Volovšek, Gašper Šeligo 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Benjamin Došler, Katja Gril, Lana Iseinoski, Hana Potočnik, Karin 

Volavšek, Gašper Šeligo 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Benjamin Došler, Katja Gril, Lana Iseinoski, Hana Potočnik, Maj 

Rakuša, Gašper Šeligo 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Lana Iseinoski, Gašper Šeligo 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Benjamin Došler, Jernej Stojnšek 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Lana Iseinoski, Maj Rakuša, Karin Volavšek, 

Gašper Šeligo 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Hana Potočnik 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Benjamin Došler, Katja Gril, Lana Iseinoski, Ana mari 

Krajnc, Hana Potočnik, Maj Rakuša, Jernej Stojnšek, Karin Volavšek, Luka Volovšek, Gašper Šeligo 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Benjamin Došler, Donart Gashi, Lana Iseinoski, Ana 

mari Krajnc, Hana Potočnik, Maj Rakuša, Jernej Stojnšek, Karin Volavšek, Luka Volovšek, Gašper Šeligo 



 

 

- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Benjamin 
Došler, Jernej Stojnšek, Gašper Šeligo 

- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Benjamin Došler, Lana Iseinoski, Ana mari Krajnc, Maj Rakuša, Jernej 
Stojnšek, Karin Volavšek, Gašper Šeligo 

- ZLATO PRIZNANJE PIKA POKA: Benjamin Došler, Katja Gril, Lana Iseinoski, Hana Potočnik, Karin Volavšek 

5. k 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Samo Volovšek 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Nik Colnarič, Nika Pevec, Samo Volovšek, Tilen Černelič 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Samo Volovšek 
- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Alja Kampuš, Nika Pevec, Rebeka Strniša 
- POHVALA ZA REDNO OBISKOVANJE KNJIŽNICE: Alja Kampuš, Gašper Struna, Tilen Černelič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Nik Colnarič, Alja Kampuš, Nika Pevec, Ivona 

Prevolšek, Evan Rak, Rebeka Strniša, Gašper Struna, Samo Volovšek, Tilen Černelič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Nik Colnarič, Alja Kampuš, Nika Pevec, Rebeka Strniša, Gašper Struna 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Gašper Struna 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Nika Pevec, Samo Volovšek 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Nika Pevec, Samo Volovšek 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Nik Colnarič, Nejc Gerčer, Evan Rak, Samo Volovšek, 

Tilen Černelič 
- PRIZNANJE POLICIST LEON SVETUJE: Nik Colnarič, Nejc Gerčer, Alja Kampuš, Afrora Kurtaj, Luka Ogrinc, Nika Pevec, 

Ivona Prevolšek, Evan Rak, Rebeka Strniša, Gašper Struna, Samo Volovšek, Tilen Černelič 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Nik Colnarič, Nejc Gerčer, Alja Kampuš, Luka Ogrinc, 

Nika Pevec, Ivona Prevolšek, Evan Rak, Rebeka Strniša, Gašper Struna, Samo Volovšek, Tilen Černelič 
- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Nik Colnarič, Alja Kampuš, Afrora Kurtaj, Luka Ogrinc, Nika Pevec, 

Ivona Prevolšek, Rebeka Strniša, Samo Volovšek, Tilen Černelič 
- ZLATO PRIZNANJE PIKA POKA: Nik Colnarič, Alja Kampuš, Nika Pevec, Rebeka Strniša, Gašper Struna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5. AKTIVNOSTI, IZVEDENE NA POŠ SVETI FLORIJAN 
 

 5.1 PROJEKTI 
 

 5.1.1 VPETOST POŠ SV. FLORIJAN V KRAJ 
 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Melita Plemenitaš Tkalec, prof. s sodelavkami      
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: 3 (Natalija Horvat, Stevanka Pušnik, Alenka Klemenčič)      
Razred/i: 1. do 5. razred      
Število vključenih učencev: 28 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
20 20 100       

 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
VIZ II. OŠ Rog. Slatina, enota vrtca Kapljica, KS Sv. Florijan, PGD Sv. Florijan, Pegazov dom Rog. Slatina, konjušnica 
Konjeniškega kluba Strmol Rogatec, PP Rogaška Slatina, humanitarno društvo Slatna stopimo skup, krajani (kmetje, čebelar).      
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September sodelovanje (nastopi) na krajevnih 

prireditvah, povezovanje s starši, 
KS, društvi in drugimi 
- 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 
- kvalitetno delo šole (in vrtca), 
posledično večji vpis      

zainteresiranost 
KS za 
sodelovanje 
- (ne)primerna 
starosti otrok in 
njihovemu 
razumevanju 
- premalo 
informacij v 
javnosti      

večkratni kontakti, 
pogovori, vzpodbude, 
pozitivna naravnanost 
do ljudi, okolja 
- predhodni dogovori 
in usklajevanja glede 
vsebine in načina 
predstavitve 
- seznanitev javnosti z 
delom (nastopi, objave 
v medijih, sodelovanje 
v kraju na različnih 
področjih)      

      

Oktober enako (celo šolsko leto) enako (celo 
šolsko 
leto)      

enako (celo šolsko 
leto)      

      

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Melita P. Tkalec (vodja 
POŠ SF), 
enota vrtca Kapljica, 
KS Sv. Florijan  

-oblikovanje programa, predstavitev 
učencem in staršem, uskladitev z vrtcem 
-nastop na otvoritvi obnovljene ceste v 
Strmcu pri Sv.F. 

      

Oktober Melita P. Tkalec (vodja 
POŠ SF), enota vrtca 
Kapljica, KS Sv. 
Florijan, PGD Sv. 
Florijan, PP Rogaška 
Slatina 

-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 in PGD Steklarna 
(predstavitev dela in opreme gasilcev) 
-komemoracija pri spomeniku  

      

November Melita P. Tkalec (vodja 
POŠ SF, krajani 
(kmetje, 
čebelar)           

-obisk lokalnega čebelarja (g. Šketa) ob 
tradicionalnem slovenskem zajtrku 
(predstavitev čebelarskih aktivnosti, 
donacija medu šoli)      

      

December Melita P. Tkalec (vodja 
POŠ SF), VIZ II. OŠ 
Rog. Slatina, enota 

-Veseli december (skupne prireditve z 
otroki iz vrtca) 
- nastop na 10. seji Sveta zavoda      

      



 

 

vrtca Kapljica, KS Sv. 
Florijan 

Januar Melita P. Tkalec (vodja 
POŠ SF)  

-nastop učencev na skupnem 
roditeljskem sestanku  
-priprave na pust ( s starši) 

      

Februar Melita P. Tkalec (vodja 
POŠ SF), humanitarno 
društvo Slatna stopimo 
skup 

-oddaja zbranih plastičnih zamaškov za 
društvo Slatna stopimo skup      

      

Marec Melita P. Tkalec (vodja 
POŠ SF), enota vrtca 
Kapljica, KS Sv. 
Florijan 

-čistilna akcija v okolici šole 
-dan šole s koncertom učencev glasbene 
šole Simona Plemenitaša 
-krajevna prireditev ob materinskem 
dnevu (skupni nastop šolarjev, vrtca, 
društev s Sv. Florijana)  

      

April Natalija Horvat      -obisk viteza, razstava izdelkov (grbi in 
ščiti) OPB v Tušu       

      

Maj Melita P. Tkalec (vodja 
POŠ SF),  
Natalija Horvat, 
Rdeči križ Sv. Florijan,  
Pegazov dom Rog. 
Slatina, konjušnica 
Rogatec         

-predstavitev dejavnosti Rdečega križa 
pri SF in širše) 
 -obisk konjušnice v Rogatcu 
-druženje z bodočimi prvošolci in 
njihovimi starši 
-nastop učencev v Pegazovem domu 

      

Junij Melita P. Tkalec (vodja 
POŠ SF), enota vrtca 
Kapljica, PP Rogaška 
Slatina, humanitarno 
društvo Slatna stopimo 
skup, krajani (kmetje, 
čebelar).          

-oddaja zbranih plastičnih zamaškov za 
društvo Slatna stopimo skup, 
-zaključek projekta Policist Leon svetuje  
-skupne prireditve z otroki iz vrtca      

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Učenci in učitelji smo se skozi celo šolsko leto povezovali s KS, vrtcem, ustanovami, krajevnimi društvi in posamezniki, 
sodelovali v različnih aktivnostih in tako utrjevali vezi med šolo in krajem (občino). Vse to zagotovo pripomore k prepoznavanju 
kvalitetnega dela na šoli in posledično višjemu ugledu POŠ SF v kraju (javnosti). Učenci so večinoma z veseljem in ponosom 
sodelovali, tudi s strani staršev smo bili deležni podpore in pomoči, največ v zvezi s prevozi otrok npr. do Pegazovega doma… Z 
vsem naštetim se poleg omenjenega spodbuja tudi pripadnost kraju in šoli, medgeneracijsko sožitje in sodelovanje...     
 
 

 5.1.2 ŽIVIMO ZDRAVO Z NARAVO 
 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Natalija Horvat 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Alenka Klemenčič, Melita Plemenitaš Tkalec, Andreja Turk 
Razred/i: 1 - 5 
Število vključenih učencev: 28 
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
II OŠ Rogaška Slatina, Vrtni center, KK Strmol Rogatec 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September - spremljanje značilnosti letnih 

časov 
- odrgnine, 
udarnine, padci, 
ureznine 

- Številu učencev 
primerno število 
spremljevalcev 
- skrbno načrtovana 
organizacija in 
dosledno upoštevanje 
navodil učiteljev 
- vključitev staršev 
(varna hoja po 
cestišču) 

Cilji, predvidi tveganj 
in ukrepi za 
preprečitev tveganj  
so bili smiselno 
zastavljeni. 



 

 

- uporaba rumene 
rutice, prvi in zadnji 
učenec v koloni 
oblečen v varnostni 
brezrokavnik, 
odsevniki 

Oktober - razvijanje pozitivnega odnosa do 
okolja v katerem živimo 

- pik žuželk, 
kače, padec 

- primerna obutev - 
športni čevlji 

      

Marec - spodbujanje medgeneracijskega 
sodelovanja ob načrtovanju in 
izvedbi dejavnosti 

      - dosledno upoštevanje 
pravil 

      

April - usmerjanje k zavestni uporabi 
čutov za zaznavanje sveta 

- pik žuželk - upoštevanje navodil 
učiteljev 

      

Maj - navajanje na dnevne športne 
aktivnosti v smeri razvijanja 
kondicije, splošne gibljivosti, 
koordinacije in veselja do tovrstnih 
aktivnosti 

- izpah, zvin, 
zlom, 
površinske rane 

- organizacija za vsak 
trenutek in dosledno 
upoštevanje navodil 
učiteljev 

      

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Natalija Horvat, V okviru zastavljenih ciljev smo 
opazovali jesen, sušili cvetje, opazovali 
sadeže in semena, odtisovali liste, slikali 
jesensko pokrajino in spoznali gobe. 

      

Oktober Natalija Horvat, 
družina Pušaver 

Z učenci smo nabirali kostanj v bližnjem 
gozdu. Pri družini Pušaver smo kostanj 
spekli in se posladkali s kostanjevim 
pecivom. 

      

November Natalija Horvat, Mojca 
Kmetec 

Spoznavali smo ljudsko izročilo preko 
iger, plesa in petja otroških ljudskih 
pesmi ter igranja na otroška ljudska 
zvočila in glasbila. 

      

December Natalija Horvat Odkrivali smo oblike dreves, ki se 
najbolje vidijo pozimi. Ozavestili pomen 
skrbi za živali v zimskem času in izdelali 
ptičje krmilnice iz reciklirane embalaže.  

      

Marec Natalija Horvat,  Vsebine projekta so povezale tri 
generacije tako na centralni šoli kot na 
podružnicah.  

      

April Natalija Horvat, Vrtni 
center, Pegazov dom, 
gospod Peter Kapele 

Vrtni center nismo obiskali zaradi 
vremenskih razmer. Ob pripravi izdelkov 
(grbi in ščiti) za razstavo ob dnevu 
Zemlje, nam je gospod Kapele pripravil 
predstavitev viteštva. Naučene plese, 
pesmi in igre smo predstavili 
varovancem Pegazovega doma. 

      

Maj Natalija Horvat, 
Konjeniški klub Strmol 
Rogatec 

Izvedli smo fit pohod v Rogatec, 
spoznali pomen konj nekoč in danes in 
doživeli prijetno izkušnjo na konjskem 
hrbtu. 

      

Junij Natalija Horvat Izvajali smo tekalne in štafetne igre, 
igrali nogomet, košarko, hokey na travi, 
med štirimi ognji, badminton, se 
preizkušali v ljudskih igrah, gumitvistu 
in hoji po hoduljah.  

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Zastavljene dejavnosti in cilji so bili zasnovani široko. Pestre vsebine so obogatile aktivnosti v oddelku podaljšanega bivanja. 
Planirane vsebine sem prilagajala glede na vremenske razmere ter planirane dneve dejavnosti in aktualne teme v kraju in svetu. 
Starši in stari starši so se z veseljem vključevali v ponujene aktivnosti in s tem pripomogli k boljši motivaciji otrok in pestrosti 
vsebin.  
 
RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 
Menim, da je smiselno projekt nadaljevati v dopolnjeni obliki v naslednjem šolskem letu. 



 

 

  
 5.2 OPB IN INTERESNE DEJAVNOSTI 

 
 

 5.2.1 OPZ na POŠ SF 
 
Izvajalec ID: Melita Plemenitaš Tkalec, prof. 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. in II. VIO 
Vključeni razredi: 1. do 5. r 
Skupno število vključenih učencev: 17 od tega deklic: 8 in dečkov: 9 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije 
ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 

70 / 70 / 100       
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Učenci, ki imajo radi glasbo, bodo poglobili svoje glasbeno znanje;      
CILJ 2: petje bodo spremljali na Orffova glasbila in glasbila, ki jih bomo naredili sami;      
CILJ 3: nastopali bomo na šolskih prireditvah in na nekaterih krajevnih.          
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacija 
vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September -
predstavite
v 
dejavnosti  
-
preverjanje 
posluha 
-ritmične 
vaje 
-petje 
znanih 
pesmi ob 
spremljavi 
-nastop na 
otvoritvi 
odseka 
ceste 
Strmec pri 
SF 
-kako 
igramo na 
Orffova 
glasbila  
    

ljudska: 
Petelinček je 
na goro šel; 
 
 
J. Bitenc: 
Dežek trka,  
Po jurčke 

(ne)zainter
esiranost, 
slabše 
razvit 
melodični/
ritmični 
posluh     
      

zgled, 
spodbuda, 
pogovor, 
različno 
gradivo, 
izkušnje     
      

      da       

Oktober -ponovitev 
vaj za 
pravilno 
petje 
-petje 
(jesenskih) 
pesmi ob 
spremljavi 
Orffovih 
glasbil in 
kitare 

ljudsko 
izročilo: 
Potujemo v 
Jeruzalem 
(besedilo, 
ritem, gibanje, 
petje 
 
 
J. Bitenc:  
Po jurčke 
 in  

                  da       



 

 

-nastop na 
komemora
ciji pri 
spomeniku  

Dežek trka  
 
-nastop na 
šolski 
proslavi     

November -mali 
instrumenti 
(izdelava 
in igranje 
nanje) 
-
spoznajmo 
skupine 
glasbil 
-petje 
znanih 
pesmi  o 
zimi ob 
kitari in 
"Orffih" 
-učenje 
božičnih 
pesmi    
  

J. Bitenc: 
Naša četica 
koraka 
 
petje pesmi ob 
harmoniki/ 
kitari/Orffih 
 
I. Gruden: 
Jožek ima 
hiško 
(besedilo, 
ritem, petje) 
 
A. Štefan: 
Snežinke 

                  da       

December -učenje 
božičnih  
pesmi  
-glasbeni 
kviz 
-pesmi o 
božičku in 
dedku 
Mrazu 
-priprave 
na 
praznovanj
e 
-nastop na 
šolski 
prireditvi  
    

pesmi o zimi, 
praznikih; 
karaoke 
 
 
vaje in  
nastop na 10. 
seji Sveta 
zavoda 
 
 
 
-nastop na 
šolski proslavi 

                  da       

Januar -novi 
glasbeni 
pojmi 
-petje 
pesmic o 
zimi      

pesmi o zimi: 
tri zale deklice, 
Snežinke; 
Jožek ima 
hiško; 
 
B. Kovačič: Tri 
planike 

                  da       

Februar -ljudske 
pesmi na 
Orffovih 
instrumenti
h 
-učenje 
pesmi Jaz 
imam pa 
goslice 
-nastop na 
šolski 
prireditvi 

-nastop na 
šolski proslavi 
 
Tri planike, 
Jožek ima 
hiško (petje ob 
spremljavi) 

                  da       



 

 

ob 
kulturnem 
prazniku  
    

Marec -nova 
oblika 
pesmi: 
kanon 
-učenje 
spremljav 
za pesmi o 
pomladi: 
Jaz pa 
grem na 
zeleno 
travco 
-nastop na 
krajevni 
prireditvi 
za 
mamice, 
babice   
   

Nova pesem: 
Mamica zlata 
(besedilo, 
ritem, petje); 
 
Tri planike, 
Jožek ima 
hiško (petje ob 
spremljavi);  
 
skupne vaje z 
vrtcem in 
nastop na 
krajevni 
prireditvi ob 
materinskem 
dnevu; 
 
priprave na 
dan šole 

                  da       

April -izdelava 
in zbiranje 
pripomočk
ov in učil 
za 
glasbeno 
vzgojo 
-petje in 
spremljava 
pesmi: 
Kukavica, 
Mali 
zvonček, 
Izidor 
ovčice 
pasel    
  

glasbeni kviz; 
 
Žabja svatba;  
 
kanon; 
 
izdelava 
glasbenih 
didakt. iger 

                  da       

Maj -izdelava 
in zbiranje 
pripomočk
ov in učil 
za 
glasbeno 
vzgojo 
-petje in 
spremljava 
pesmi: 
Kukavica, 
Mali 
zvonček, 
Izidor 
ovčice 
pasel    
  

izdelava 
glasbenih 
didakt. iger; 
utrjevanje 
glasbenih 
pojmov ob 
izdelanih 
igrah; 
 
priprave in 
nastop v 
Pegazovem 
domu ; 
 
Dan ljubezni; 
  
še o ljudskem 
izročilu    

                  da       



 

 

Junij -učenje 
pesmi o 
poletju in 
počitnicah 
- Ose in 
kukavica z 
Orffovimi 
glasbili in 
ob kitari 
-nastop na 
šolski 
prireditvi 
ob koncu 
šolskega 
leta na 
Evropski 
ploščadi. 
     

A. Naumoski: 
Juhuhu, 
počitnice;     
 
Pika 
Nogavička;  
 
 
ponovitev 
celoletnega 
programa 
pesmi, igranje 
na Orffova 
glasbila; 
priprave in 
nastop na 
zaključni 
proslavi 

                  da       

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: nastop, predstavitev javnosti 
 
Predstavitev rezultata dela ID:       
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

OPZ -krajanom SF 
 
 
 
-članom Sveta 
zavoda VIZ. II. 
OŠ Rog. Sl. 
 
 
 
-mamicam, 
babicam, 
krajankam 

Strmec pri SF 
 
 
 
Pomona-
turistična 
kmetija 
 
 
 
dom gasilcev in 
krajanov SF 

11. 9. 2014 
 
 
 
15. 12. 2014 
 
 
 
 
 
20. 3. 2015 

petje, igranje 
na glasbila 
 
 
petje, igranje 
na glasbila 
 
 
 
 
petje, igranje 
na glasbila 
 
 

otvoritev 
obnovljene 
lokalne ceste 
 
nastop na 10. 
seji Sveta 
zavoda 
 
 
 
krajevna 
prireditev ob 
materinskem 
dnevu 

OPZ šola, vrtec SF POŠ SF 24. 10. 2014 
 
 
 
 
24. 12. 2014 
 
 
 
 
6. 2. 2015 
 
 
 
29. 1. 2015 
14. 5. 2015 
 
24. 4. 2015 
 
 
 

petje, igranje 
na 
glasbila      

proslave ob 
dnevu 
reformacije in 
dnevu spomina 
na mrtve, 
dnevom 
samostojnosti 
in enotnosti 
(pred novim 
letom), ob 
kulturnem 
prazniku, na 
roditeljskem 
sestanku, v 
Pegazovem 
domu, ob 
dnevu upora 
proti okupatorju 
in 1. maju, 
dnevu 
državnosti in 



 

 

23. 6. 2015 
 

zaključku 
šolskega leta  

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: glede na to, da imamo na POŠ SF 
le šolsko kitaro, bi nam zelo prav prišla električna klaviatura (pri intonaciji, učencu pesmi in spremljavi na 
nastopih). 
       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: nastopi na šolskih in krajevnih prireditvah (ob otvoritvi lokalne 
ceste, ob materinskem dnevu…). 
  
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Zagotovo je pomembno, da se 
šola s svojimi kvalitetnimi dejavnostmi predstavi javnosti, kraju, zato se z veseljem odzovemo povabilom na 
krajevne in druge prireditve, saj tako tudi širše pokažemo, česa smo se naučili. 
 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Načrtovanih in realiziranih je bilo 70 ur. 
V dejavnosti je sodelovalo 17 učencev od 1. do 5. razreda, 11 iz I. VIO in 6 iz II. VIO.  
Vaje so potekale vsak ponedeljek, med 14.10 in 14.55 ter vsak petek pred poukom, od 7.30 do 8.10, s 
ključnimi cilji: spodbujanje veselja do glasbe in petja, razvijanje ritmičnega in melodičnega posluha, učenje 
pesmi in spremljava na Orffova glasbila, nastopi na prireditvah.  
Prepevali smo otroške ljudske in umetne pesmi, ki smo se jih tudi vsi naučili spremljati z različnimi Orffovimi 
glasbili. Spoznali smo kitaro in lončeni bas, izvajali različne vaje za razvijanje melodičnega in ritmičnega 
posluha, izdelali in igrali didaktične glasbene igrače (igrice) za utrjevanje glasbenih pojmov.  
Nastopali smo na krajevnih in šolskih prireditvah.      
 
 

 5.2.2 ID S KOLESOM V ŠOLO/KOLESARSKI IZPIT 
 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Stevanka Pušnik, prof 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 
Razred/i: 5.SF 
Število vključenih učencev: 5 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
30 30 100% 97% 

 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Pridobiti in usvojiti znanja 
cestno prometnih predpisov 

Slaba motivacija za učenje 
in pridobivanje abstraktnih 
znanj 

Dobra motivacija, 
popestritev dela z 
računalnikom 

      

Obvladati varno vožnjo s 
kolesom - poligon 

Slabe vremenske razmere, 
vztrajanje v urjenju 
spretnostne vožnje 

            

Pravilno in varno 
vključevanje v promet 

Površna vožnja, 
neupoštevanje pravil varne 
vožnje, nespretnost 

Motivacija, natančna 
navodila 

      

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Uvod v delo 

Oprema kolesa 
Opremljanje koles za varno vožnjo 

Oktober Kolesar v prometu - reševanje 
nalog v DZ, e--gradiva 

      

November Policist Leon; vožnja s 
kolesom 

Policist s Policijske postaje Rog. Slatina 

December Prometni znaki 
Policist Leon 

      

Januar Policist Leon       



 

 

Marec Prometni znaki 
Policist Leon 

      

April Policist Leon 
Površine namenjene 
kolesarjem  

      

Maj Križišča 
Kodeks varne vožnje 
Vožnja na poligonu 
Cestna vožnja-vključevanje v 
promet 

Pridobivanje spretnosti obvladovanja kolesa  

Junij Urjenje varne vožnje 
Testna vožnja na poligonu 
Izpitna vožnja v prometu 

      

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Teoretični del izpita so v prvem poizkusu opravili štirje učenci, Luka Žekar je moral preizkus znanja opravljati dvakrat. Praktično 
vožnjo s kolesom in vožnju z vključevanjem v promet je uspešno opravilo vseh pet učencev v prvem poizkusu. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Petim učencem je bila izdana izkaznica - potrdilo za varno vožnjo s kolesom. 
 
 

 5.2.3 ID - ORIENTACIJA 1 
 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Stevanka Pušnik, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 
Razred/i: 4.,5. SF 
Število vključenih učencev: 4.r - 2 
                                              5.r - 4 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
20 20 100% 100% 

 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
POŠ Sv. Florijan 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Uporaba različnih 
zemljevidov 

Motiviranost za delo, 
iskanje gradiva, 
razumevanje. 

Vodenje in usmerjanje.       

Kodeks gibanja v naravi Razumevanje pomena 
primernega gibanja v 
naravi. 

Sprotno opozarjanje na 
nepravilnosti. 

      

Oblikovanje reliefa - 
delavnica 

Bralna pismenost, 
razumevanje. 

Natančna navodila za delo.       

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Orientacija v kraju Ekskurzija, gibanje po okolici. 
Oktober Uporaba pridobljenega znanja 

za risanje, načrtovanje 
Razumevanje navodil, abstraktno razmišljanje. 

November Pridobivanje in širjenje znanja 
s pomočjo računalnika  

Orientacija s pomočjo satelitskih posnetkov 

December Orientacija pozimi Prepoznavanje in branje sledi 
Januar             

Februar Vremenske spremembe Dnevna spremljava sprememb 
Marec Narava se prebuja Opazovanje in spremljanje sprememb v naravi 
April Relief kraja Sprehod na bližnjo vzpetino, oblikovanje z glino 

 
 
 



 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Učenci so za delo bili dobro motivirani. Radi so hodili na sprehode, dobro so opazovali. veselilo jih je vsakršno praktično delo. 
Znanja, ki so jih pridobili pri rednem pouku, so dopolnili in uporabili na terenu. 
 
 

 5.2.4 ŠOLSKA HRANILNICA NA POŠ SF 
 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Melita Plemenitaš Tkalec, prof.      
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO 
Razred/i: 1. do 5. razred      
Število vključenih učencev: 16 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
15 16 106, 6 / 

 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
Banka Celje, enota Rogaška Slatina      
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September -učenci si privzgajajo spoštljiv 

odnos do denarja, posebej do 
kovancev, kar je zelo pomembno 
pri evrih 
-poznajo pomen denarja, navajajo 
se na varčevanje 
-uvajajo se v odgovorno delo v 
ŠH      

odvisno od 
družine, 
zmožnosti 
 
 
 
-prehitro štetje 
denarja, napake 
pri 
računanju      

pogovor, zgled 
 
 
 
 
 
-večkratno štetje npr. 
kovancev      

      

Oktober varčevanje (pologi, dvigi gotovine) -II-      -II-            
November -II- -II-      -II-            
December -II-      -II-      -II-            
Januar  -II-      -II-      -II-            
Februar -II-      -II-      -II-            
Marec -II-      -II-      -II-            
April -II-      -II-      -II-            
Maj -II-      -II-      -II-            
Junij zaključek varčevanja v ŠH, dvig 

denarja, zaprtje varčevalne knjižice 
-II-      -II-            

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

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 -II-      varčevanje v ŠH (pologi, dvigi)            
November -II-      -II-           
December -II-      -II-            

Januar -II-      -II-            
Februar -II-      -II-           
Marec -II-      -II-           
April -II-      -II-            
Maj -II-      -II-            
Junij -II-      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, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Načrtovanih je bilo 15 ur, realiziranih 16 ur (v sklopu mojega fiksnega 8 urnega delovnega časa). 
V dejavnosti je sodelovalo 16 učencev od 1. do 5. razreda.  
Šolska hranilnica je bila »odprta« vsak ponedeljek pred poukom, od 7.30 do 8.05, s ključnimi cilji: učenci si privzgajajo spoštljiv 
odnos do denarja, posebej kovancev, kar je še bolj pomembno pri evrih; učenci poznajo pomen in vrednost denarja ter pomen 
varčevanja. 
Učenci so po svojih zmožnostih in dogovoru s starši prinašali denar ter ga dvigovali. 
Kot mentorica sem skrbela za natančno vodenje varčevanja, zbrani denar odnašala na enoto Banke Celje v Rog. Slatini,  učence 
spodbujala k varčevanju. 
Ob koncu šolskega leta je nekaj učencev svoje prihranke v celoti dvignilo, nekateri pa so privarčevane zneske pustili na računu in 
bodo jeseni varčevali naprej. Petošolci, ki jeseni odhajajo v 6. razred na centralno šolo, so svoje prihranke dvignili, zaključila sem 
tudi njihove varčevalne knjižice. 
 
 

 5.2.5 EKOŠOLA NA POŠ SV. FLORIJAN 
 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Melita Plemenitaš Tkalec, prof.      
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: 4 (Alenka Klemenčič, Natalija Horvat, Stevanka Pušnik, Bojan Šafranko)      
Razred/i: 1. do 5. razred      
Število vključenih učencev: 28 
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
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 CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September -ozaveščati učence in odrasle glede 

skrbi za okolje ter prihodnosti nas 
vseh in bodočih rodov; potrditi eko 
zastavo; 
-razvijati pozitivno naravnanost do 
okolja, v katerem živimo; 
-pridobiti izkušnje, kako lahko 
prispevamo k varovanju in 
ohranjanju naravnega okolja.      

(ne)zainteresiranost, 
(ne)občutljivost      

zgled, spodbuda, 
pogovor, različno 
gradivo, 
izkušnje      

      

Oktober - II -                   
November - II -                        
December - II -                        
Januar  - II -                        
Februar - II -                        
Marec - II -                        
April - II -                        
Maj - II -                        
Junij evalvacija dela, oddaja poročil in 

potrditev zelene ekozastave 
                  

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka 

-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 učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka      

-Eko aktiv. 
-1. zbiralna akcija starega papirja 

      

November učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka      

- Začetek projekta Bodi prijatelj okolja 
-Zbiranje zamaškov, kartuš… 
-Pričetek eko bralne značke za I.  in II. 
VIO.  
-Ločevanje odpadkov ter varčevanje z 
vodo in energijo. 
- Začetek projekta Vodni agent - 
tedensko beleženje porabe vode v 
učilnici I. VIO.      

      

December učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka      

-Ustvarjanje likovnih izdelkov za natečaj 
Prednovoletni čas.  
-Odvoz zbranega tekstila          

      

Januar učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka      

- Zbiranje kartuš, zamaškov…  
 

      

Februar učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka      

- 2. zbiralna akcija starega papirja            

Marec učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka      

-Ločevanje odpadkov ter varčevanje z 
vodo in energijo.  
-Zaključek likovnega natečaja 
Prednovoletni čas. 
-Čistilna akcija v širši okolici šole 
(šolarji v četrtek) in Očistimo Slovenijo 
(krajani, družine šolarjev v soboto).  
- Odvoz zbranega tekstila     

      

April učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka      

-Eko razstava v Tušu ob svetovnem 
dnevu Zemlje (22. 4. - grbi in ščiti). 
-3. akcija zbiranja papirja   
-Zaključek eko bralne značke.          

      

Maj učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka      

-Zaključek projekta Bodi prijatelj okolja 
-Zbiranje zamaškov, kartuš…  
-Ločevanje odpadkov ter varčevanje z 
vodo in energijo.  
-Odvoz kartuš, tonerjev.   
-načrtovan 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 učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka      

-Zaključek zbiranja zamaškov in 
nevarnih odpadkov. 
-Evalvacija dela, smernice za nadaljnje 
delo. 
-Uspešno oddana poročila o eko 
dejavnostih in  
potrditev eko zastave.           

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
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. Za lokalno društvo Slatna stopimo skup in 
DPM Iskrice smo zbirali zamaške, higienske pripomočke in šolske potrebščine.          
 
 
 



 

 

DOSEŽKI  
 
število drugih priznanj 
- 4 učenci so s svojimi izdelki na likovnem nagradnem eko natečaju Bodi prijatelj okolja v kateoriji Tekstilkovo domovanje osvojili 
2. mesto v Sloveniji. Po priznanje in nagrado so skupaj z mentorico Alenko Klemenčič 13. marca 2015 odšli v Celje na sejem 
Altermed.     
 
drugi, ne - tekmovalni dosežki 
- Potrditev zelene ekozastave za šolsko leto 2014/15 (za opravljene vse naloge). 
- Na POŠ Sv. Florijan smo v treh akcijah zbrali skupaj 1974 kg starega papirja. .      
 
 

 5.2.6 CICI VESELA ŠOLA NA POŠ SVETI FLORIJAN 
 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Natalija Horvat 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Razred/i: 1. do 3. razred 
Število vključenih učencev: 18 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
11 11 100%       

 
Podatki se izpolnijo le za tekmovanja v znanju, veščinah in spretnostih: 
Udeležba na tekmovanju:  šolsko   
 
Organizacija tekmovanja:  šolsko  
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
Mladinska knjiga Založba 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September - se seznanijo z revijo Ciciban - učenci nimajo 

svojega izvoda 
- učiteljičin izvod 
Cicibana in izvod, ki 
prihaja na šolo 

Dva dodatna izvoda 
sta dovolj za 
sodelovanje vseh 
učencev. 

Oktober - razvijajo občutek za vrednost 
predmetov in denarja 
- razširjajo in poglobijo svoje 
znanje in ga uporabijo pri pouku in 
vsakdanjih situacijah 

                  

November - se zavedati svoje tradicije in jo 
znajo negovati 

                  

December - opredelijo  pojem sreča in 
razumejo pomen 

                  

Januar  - spoznajo  različne zimske športe                   
Februar - spoznajo različne vrste lutk                   
Marec - izvedo vse o jajcu                   
April - utjujejo znane vsebine ob branju 

in pogovoru 
- preverijo svoje znanje ob 
reševanju nalog 

- ni tveganj, ker 
so vprašalniki z 
nalogami dokaj 
lahko rešljivi, če 
so učenci 
sodelovali pri 
mesečnih 
dejavnostih 

- dobra pripravljenost, 
pomoč po potrebi 

Naloge niso 
prezahtevne. Vsi 
dosežejo uspeh. 

Maj - izvedo vse o spanju                   
Junij - se igrajo z besednimi zvezami, 

poglobijo svoje znanje o kulturi in 
bontonu 

                  

Julij                         
Avgust                         

 
 



 

 

IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September učiteljica, učenci Tema meseca: 70 let revije Ciciban       
Oktober učiteljica, učenci Tema meseca: Denar       

November učiteljica, učenci Tema meseca: Tradicionalen slovenski 
zajtrk 

      

December učiteljica, učenci Tema meseca: Sreča       
Januar učiteljica, učenci Tema meseca: Veselo na sneg       

Februar učiteljica, učenci Tema meseca: Lutkovno gledališče       
Marec učiteljica, učenci Tema meseca: Jajce       
April učiteljica, učenci Tema meseca: Utrjevanje vsebin, 17. 4. 

2015 ciciveselošolski dan 
      

Maj učiteljica, učenci Tema meseca: Spanje       
Junij učiteljica, učenci Tema meseca: Stalne besedne zveze       

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Učenci so se seznanili z revijo Ciciban in z različnimi vsebinami iz mesečnih prilog revije.  Razširili in poglobili so svoje znanje o 
kulturi, bontonu, naravoslovju, družboslovju in športu. Svoje znanje so uporabili pri pouku in v vsakdanjih situacijah. Na 
ciciveselošolskem dnevu so preverili svoje znanje ob reševanju nalog. Rešene vprašalnike so vstavili v svoj osebni zbirnik.  
 
DOSEŽKI  
 
drugi, ne - tekmovalni dosežki 
Na ciciveselošolskem dnevu, 17. 4. 2015, so vsi učenci prejeli pohvale. 
 
 

 5.2.7 RITMIKA 
 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Alenka Klemenčič 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Melita Plemenitaš Tkalec, Natalija Horvat, Stevanka Pušnik 
Razred/i: 1. - 5. 
Število vključenih učencev: 10 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
25 31 124 % 92 % 

 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, POŠ Sveti Florijan, KS Sveti Florijan, Pegazov dom 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September Oblikovanje skupine, ples kot 

sprostitev, oblikovanje pozitivnih 
odnosov. 

Poškodbe: zvin, 
izpah. 
Nesprejemanje 
določenih otrok. 

Dosledno upoštevanje 
pravil.  
 
Primerna obutev. 
Timsko delo, ples v 
skupinah.   
 
Aktivno delo (možnost 
koreografij). 

Predvidi in ukrepi za 
preprečitev tveganja 
so bili smiselno 
pravilno zastavljeni. 

Oktober Poslušanje glasbe - gibanje ob 
ritmu, upoštevanje zvrsti, 
melodije… 

                  

November Ustvarjanje in sooblikovanje 
plesnih motivov. 

                  

December Sooblikovanje koreografije, 
utrjevanje plesa. Nastop. 

                  

Januar  Sooblikovanje koreografije, 
utrjevanje plesa      

                  



 

 

Februar Plesno izražanje, plesni motivi - 
zgodba. 

                  

Marec Ples v skupinah, izmišljanje 
koreografij. Nastop. 

                  

April Plesna zgodba.                   
Maj Plesna zgodba. Nastop.                   
Junij Ples kot sprostitev. Nastop.       

 
      
 

      

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

Oktober POŠ Sveti Florijan in  
vrtec enota Kapljica - 
Teden otroka 

- ob skupnem druženju je bilo izraženo 
obojestransko zadovoljstvo 

- podobna druženja bomo še 
pogosteje načrtovali 

December II. OŠ Rogaška Slatina 
POŠ Sveti Florijan - 
božično-novoletno 
praznovanje 

18. 12. - nastop na uvodnem delu seje 
Sveta zavoda, ples Snežink 
23. 12. - šolska prireditev ob prazniku 
skupaj z vrtcem, plesna točka: Praznična 
in Snežinke 

      

Januar POŠ Sveti Florijan 29. 1.- nastop na roditeljskem sestanku, 
plesna točka: Snežinke 

      

Marec KS Sveti Florijan - 
materinski dan 

20. 3.- nastop v Kulturno-gasilskem 
domu, plesna točka: Prijateljstvo 

      

April                   
Maj POŠ Sveti Florijan 

Pegazov dom 
14. 5. - nastop za ostarele, plesna točka: 
Prijateljstvo, izredno zadovoljstvo 
stanovalcev in zaposlenih, povabilo za 
prihodnje leto 

      

Junij POŠ Sveti Florijan 
vrtec enota Kapljica 

23. 6. - prireditev ob Dnevu državnosti in 
zaključku šolskega leta, plesna točka: 
Katy Perry 

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Načrtovane cilje in aktivnosti smo realizirali po načrtu. S plesnimi točkami smo se javnosti, staršem in zaposlenim v vrtcu 
predstavili šest krat. V zadovoljstvo nam je bilo nastopati na uvodnem delu seje Sveta zavoda. Za odplesane točke so bili učenci 
vsakič znova pohvaljeni in hkrati vabljeni za naslednje šolsko leto.  
 
RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 
Tudi v prihodnjem šolskem letu si želim aktivnega sodelovanja s krajem, s starši, zaposlenimi v vrtcu enota Kapljica in s sodelavci.  
  
 

 5.3 PRIZNANJA IN POHVALE NA POŠ SV. FLORIJAN 
 

1. f 
- CICI VESELA ŠOLA: Neža Belič, Nejc Cvetko, Mario Plavčak strašek, Miha Završki, Larisa Šošter esih, Nika Žerak 
- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Neža Belič, Nejc Cvetko, Mario Plavčak strašek, Miha Završki, Larisa Šošter esih, Nika Žerak 
- KNJIŽNA NAGRADA: Neža Belič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Neža Belič, Nejc Cvetko, Miha Završki, Larisa 

Šošter esih, Nika Žerak 
- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Neža Belič, Nejc Cvetko, Mario Plavčak strašek, Miha Završki, Larisa Šošter esih, Nika 

Žerak 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Neža Belič, Nejc Cvetko, Mario Plavčak strašek, Miha 

Završki, Larisa Šošter esih, Nika Žerak 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Nejc 

Cvetko, Mario Plavčak strašek, Nika Žerak 

2. f 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Petja Kapele 
- CICI VESELA ŠOLA: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Petja Kapele, Mitja Kuraj, Maks Polajžer, Rok Pušaver, Karalina Žerak 
- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Monika Cvetko, Maks Polajžer, Karalina Žerak 
- KNJIŽNA NAGRADA: Špela Cajzek 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Špela Cajzek 



 

 

- MEDALJA ZLATI SONČEK: Špela Cajzek, Petja Kapele, Mitja Kuraj, Rok Pušaver 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Špela Cajzek, Monika Cvetko, Rok Pušaver, 

Karalina Žerak 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Špela Cajzek, Mitja Kuraj 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Špela Cajzek, Mitja Kuraj 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Špela Cajzek, Mitja Kuraj, Rok Pušaver 
- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Petja Kapele, Mitja Kuraj, Maks Polajžer, Rok Pušaver, 

Karalina Žerak 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Petja Kapele, Mitja Kuraj, 

Maks Polajžer, Rok Pušaver, Karalina Žerak 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA LIKOVNIH NATEČAJIH: Špela Cajzek 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Špela 

Cajzek, Petja Kapele, Mitja Kuraj, Maks Polajžer 

3. f 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Blaž Belič 
- CICI VESELA ŠOLA: Blaž Belič, Nik Dolšak, Avguština Ducman, Leon Pušaver, Xhevahir Saramati 
- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Blaž Belič, Nik Dolšak, Avguština Ducman, Leon Pušaver, Xhevahir Saramati 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Blaž Belič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PROSLAVAH: Blaž Belič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Blaž Belič, Avguština Ducman, Leon Pušaver 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Blaž Belič, Nik Dolšak, Leon Pušaver 
- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Blaž Belič, Nik Dolšak, Avguština Ducman, Leon Pušaver, Xhevahir Saramati 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Blaž Belič, Nik Dolšak, Avguština Ducman, Leon 

Pušaver, Xhevahir Saramati 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA LIKOVNIH NATEČAJIH: Blaž Belič 

4. f 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Denis Kolar 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Tadej Sovič 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA LIKOVNIH NATEČAJIH: Špela Kropec, Tadej Sovič 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Denis Kolar, Špela Kropec, Tadej Sovič, Žan Šolman 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Špela 

Kropec 

5. f 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Žiga Cvetko, Nejc Završki 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Žiga Cvetko, Nejc Završki 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Žiga Cvetko, Kaja Mikša, Amet Xhaferi, Nejc 

Završki 
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6. UČENCI, KI SO V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 ZAKLJUČILI OSNOVNOŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

6.1 9. A RAZRED

Zadnja vrsta od leve proti desni: Žan Bukšek, Žan Ferlež, Nino Kučiš, Gašper Gajster, Detjon Saramat, Erik Kovačič,
Trimlon Muja, Jaka Zdovc, Žiga Škrabl, Gregor Potočnik, Antonijo Čonč, sorazrednik Marko Čonžek.
Prva vrsta od leve proti desni: razredničarka Nina Gašparac, Maša Fric, Mojca Šket, Laura Kolar, Nuša Šolman, Elina
Pažon, Špela Došler, Maja Žerak, Maša Lončar.
(odsotna Tjaša Plevčak)

6.2 9. B RAZRED

6.3 9. C RAZRED

Zadnja vrsta od leve proti desni: Patrik Černoša, Žiga Očko, Franc Mihael Gotlin, Kristijan Strezoski, Tadej Geček,
Sven Hunski, Gregor Gros.
Srednja vrsta od leve proti desni: Sorazredničarka Petra Polajžer, Aleš Ducman, Nik Jager, Siar Fetaj, Gašper Zakošek,
Gašper Strašek, Klara Lešnik, razredničarka Branka Unverdorben.
Prva vrsta od leve proti desni: Katja Simović, Valentina Ivanjko, Ana Šket, Špela Gobec, Oriana Gregorčič, Andreja
But, Klavdija Golež.

Zadnja vrsta od leve proti desni: Renato Polajžer, Simon Sajko, Sandi Polajžer, Marcel Egartner, Patrik Tabak, Žan
Hadžagić Bojičić.
Srednja vrsta od leve proti desni: razredničarka Jelka Županec, Tomaž Plavčak, Matija Čokl, Zala Vipotnik, Breda Taša
Vulič, Matija Plevnik, sorazrednik Urban Šipec.
Prva vrsta od leve proti desni: Sara Murko, Urška Žerak, Anja Mašera, Borna Turner, Patricija Artič, Lara Drimel.
(odsotna Jernej Koražija in Tajana Gobec)
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7. NAJBOLJŠI UČENCI PRI ŽUPANU

7.1 VSA LETA ODLIČNI UČENCI

9. a razred

Špela DOŠLER
je 9 let odlična učenka in deveti razred zaključuje z odličnimi ocenami. Na tekmovanjih je
dosegla bronasto Vegovo priznanje, bronasto šolsko in srebrno regijsko priznanje iz znanja
angleščine ter bronasto priznanje za dosežek na tekmovanju iz zgodovine.  Svoje  znanje je tako
dokazala na naravoslovnem in družboslovnem področju.  Osvojila je angleško  in slovensko
bralno značko ter postala zlata bralka. Dodatno je opravljala mednarodni izpit iz znanja angleščine
– CAMBRIDGE in bila članica šolskega mladinskega pevskega zbora.
Učenka obiskuje glasbeno šolo, kjer je uspešna tako v igranju violine in petju. Odlikujeta jo
zavzetost in poglobljenost. Zadane naloge je opravljala odgovorno in vestno.

Jaka ZDOVC
je 9 let odličen učenec. Na tekmovanjih je dosegel bronasto Preglovo priznanje, bronasto priznanje
iz znanja angleščine in bronasto priznanje za dosežek na tekmovanju iz zgodovine. Svoje znanje
je tako dokazal na naravoslovnem in družboslovnem področju. Osvojil je Aškerčevo bralno
značko in postal zlati bralec. Kot član šolskega nogometa je kot kapetan ekipe pripomogel k
udeležbi na državnem tekmovanju. V atletiki je na regijskem tekmovanju dosegel 3. mesto in
prejel bronasto medaljo.
Učenec s statusom športnika je izredno sočuten, kar dokazuje s sodelovanjem v dejavnosti
Prostovoljstvo. Zavzetost in skrbnost kaže v vestnem opravljanju zadanih nalog.

Andreja BUT
je vsa leta šolanja odlična učenka. Svoje  znanje je dokazala na družboslovnem in naravoslovnem
področju. Dosegla je bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto priznanje iz znanja angleškega
jezika, bronasto Proteusovo priznanje, bronasto priznanje iz logike, bronasto priznanje za uspeh
na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru. Za devet let branja je postala  zlata bralka.
Udeležila se je tudi osnovnošolskega bralnega tekmovanja v nemščini.
Pri delu jo odlikuje odprta miselnost , kritičnost in vztrajnost pri iskanju odgovorov  na številna
vprašanja.

Patrik ČERNOŠA
je v vseh letih šolanja dosegal odličen uspeh in odlično vedenje.  Na področju znanja je dosegel
bronasto priznanje iz znanja angleškega jezika, bronasto Proteusovo priznanje, bronasto priznanje
iz zgodovine.
Pri delu ga odlikuje umirjenost, sodelovanje,  urejenost in pripravljenost prispevati k skupnosti.

Gregor GROS
je vsa leta osnovnošolskega izobraževanja  dosegal odličen učni uspeh in same odlične ocene.
Med vsemi učenci v oddelku in na šoli je sodeloval na največ različnih področjih – svoje znanje
je izkazoval  tako na naravoslovnem  in družboslovnem področju, na katerih si je priboril
najvišja priznanja, od  zlatega priznanja iz biologije ter številnih  srebrnih in bronastih priznanj
na področju logike, zgodovine, fizike, kemije, matematike. Za devet let branja je postal  zlati
bralec.
Zaradi vsestranskega udejstvovanja  je prejemnik knjižne nagrade za najboljšega učenca 9. a
razreda. Učenca odlikuje olikanost, skromnost, delavnost, odgovornost, zavzetost, strpnost,
spoštljivost, pogumnost, resnicoljubnost, ustvarjalnost, samodiscipliniranost, skrbnost do narave,
okolja, sočutnost in enakopravnost do vseh ljudi, spoštljivost do napredka in dosežkov civilizacije,
nepopustljivost do sebe pri doseganju visokih ciljev in usmerjen v dobrobit vseh sodelujočih.

9. b razred
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7.2 UČENCI, KI SO SE ZARADI USPEHOV NA TEKMOVANJIH UDELEŽILI SPREJEMA PRI ŽUPANU

8. b razred

NIKA  DRAŠKOVIĆ, učenka 8. b razreda, je 8 let odlična učenka. Na državnem tekmovanju v znanju maternega jezika
je dosegla zlato Cankarjevo priznanje. Svoje znanje dokazuje tako na naravoslovnem kot  družboslovnem področju.
Posebej uspešna je bila v znanju zgodovine, kjer je osvojila bronasto in srebrno priznanje. Na šolskem tekmovanju v
znanju logike je osvojila 1. mesto  in prejela bronasto priznanje. Sodelovala je tudi na državnem tekmovanju v znanju
logike. Poleg tega je tudi prejemnica bronastega Preglovega priznanja. Osvojila je slovensko, angleško in špansko bralno
značko. Zaradi vsestranskega udejstvovanja je prejemnica knjižne nagrade za 8. b razred.
Učenko odlikujejo zavzetost, natančnost in doslednost. Zadane naloge opravlja vzorno, odgovorno in vestno.

Kristijan STREZOSKI
je v vseh letih šolanja dosegel odličen uspeh.  Je prejemnik bronastega priznanja za uspeh na
šolskem tekmovanju iz fizike,  bronastega priznanja  za uspeh na tekmovanju Mednarodni
matematični kenguru in priznanja za angleško bralno značko.  Na športnem področju pa je
prejemnik priznanja za dosežke v nogometu.

ANA ŠKET
je učenka 9.b razreda, ki je odlična učenka. Osvojila je več bronastih priznanj; Cankarjevo,
Stefanovo in Proteusovo priznanje. Vestno je brala knjige za  slovensko, angleško in nemško
bralno značko. Je nadarjena učenka z visokimi intelektualnimi sposobnostmi, ki nima težav pri
doseganju odličnega znanja. Odlikujejo jo vodstvene spretnosti in veščine ter prizadevanje za
medsebojno povezanost sošolcev in vrstnikov.

Tajana GOBEC
je 9 let odlična učenka. Na državnem tekmovanju iz angleščine je dosegla srebrno priznanje.
Svoje znanje je dokazala na naravoslovnem in družboslovnem področju. Uspešna je bila  iz
znanja angleščine, geografije, slovenščine in zgodovine, kjer je osvojila bronasta priznanja.
Osvojila je slovensko in angleško bralno značko. Za devet let branja je postala zlata bralka.
Zaradi vsestranskega udejstvovanja  je prejemnica knjižne nagrade za najboljšo učenko 9. c
razreda.
Učenko odlikuje odličnost v vedenju. Vse zadane naloge opravlja vzorno.

Anja MAŠERA
je 9 let odlična učenka. Uspešna je bila  iz znanja biologije, kjer je osvojila bronasto priznanje in
se udeležila državnega tekmovanja. Osvojila je slovensko, angleško in nemško bralno značko.
Za devet let branja je postala zlata bralka.
Učenko odlikuje natančnost in doslednost v vedenju. Zadane naloge opravlja vestno in odgovorno.

Zala VIPOTNIK
je 9 let odlična učenka.
Svoje  znanje je dokazala na družboslovnem področju. Uspešna je bila  iz znanja zgodovine
in angleščine, kjer je osvojila bronasti priznanji. Osvojila je slovensko bralno značko. Za devet
let branja je postala zlata bralka.

9. c razred
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