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UVODNA BESEDA RAVNATELJICE

Spoštovani učenci, starši in zaposleni,

šolsko leto 2015/2016 smo zaključili, kot že običajno, zelo uspešno. Nekateri sicer bolj v skladu s svojimi pričakovanji,
drugi nekoliko manj.

Pričakovanja so lahko previsoka, prenizka ali pa realna.  Kdaj so pričakovanja realna?

Takrat, ko poslušamo sebe in svoje želje ter ko si znamo zastaviti realne cilje, ki zahtevajo voljo, moč in  čas, da jih
uresničimo.

Razumeti in sprejeti je potrebno, da so nekatera naša pričakovanja, ki znova in znova vodijo v razočaranja,  nerealna,
zato se je potrebno še posebej potruditi, vložiti dodatni napor, se naučiti odrekati bolj privlačnim ciljem in nameniti
čas ciljem, ki  so realni in uresničljivi. Mnogi po nekaj razočaranjih v življenju  to storimo, a vse preveč je še tistih, ki
se problema ne lotijo na pravi način, da bi se lahko osebno uresničili in bili zadovoljni s sabo in s svojim življenjem.

Jasno je torej potrebno postavljati svoja realna pričakovanja, potrebe in meje, ob tem pa hkrati prepoznavati in
spoštovati tudi pričakovanja, potrebe in meje drugih.

Mnogi naši učenci so bili v iztekajočem se šolskem letu zelo uspešni, mnogim je morda spodletelo za las, da bi dosegli
vse zastavljene cilje v skladu s svojimi pričakovanji. Najuspešnejše vsako leto svečano na Občini Rogaška Slatina
sprejeme tudi župan občine. V juniju 2016 so bili to naslednji učenci: Zala Jager, Uroš Kos, Žana Drimel, Bor in Jan
Hartl, Nadja Oblak, Miho Bjelovučič, David But, Nika Draškovič, Damir Šarlah, Jaša Virant, vsi učenci 9. razreda,
pridružila pa se jim je še učenka 7. razreda, Klara Junkar Klančnik.

V nadaljevanju si preberite, kako uspešni so bili omenjeni učenci in kaj vse so dosegli, da so bili izbrani za odhod k
županu mag. Branku Kodriču.

Zala Jager je bila vsa leta osnovnošolskega izobraževanja odlična učenka. Svoje veselje do knjig in branja je dokazovala
kot zvesta bralka in postala  zlata bralka za osvojenih devet let bralne značke. Za Zalo velja pregovor, več jezikov znaš,
več veljaš, saj se med drugim uči tako ruščino kot korejščino, najboljša pa je v znanju angleškega jezika, saj je osvojila
celo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja angleščine. Kar ji ostaja prostega časa, se posveča plesu, ki ga
trenira v Mariboru.  S svojim zglednim in spoštljivim vedenjem je vrstnikom za zgled.

Uroš Kos ni samo vseh devet let dosegel odličen uspeh, ampak se rad posveča tudi glasbi. Nepogrešljiv je bil na vseh
šolskih prireditvah, ki jih ni le obogatil s svojimi nastopi, ampak se je izkazal tudi kot vešč tonski pomočnik. Na
harmoniki je spremljal šolsko folklorno skupino in pevce.  Njegova odprtost in pripravljenost za sodelovanje mu bosta
odpirala vsa vrata.

Žana Drimel je s prizadevnim delom vsa leta osnovne šole dosegala najvišji učni uspeh. Sodelovala je na družboslovnih
tekmovanjih znanja, najbolj pa je vešča angleščine, saj je prejemnica bronastega priznanja iz znanja tega jezika. S
svojim izjemnim čutom za pravičnost in solidarnost je tvorno prispevala k medosebnim odnosom v devetem a.

Bor in Jan Hartl dokazujeta, da je mogoče uspešno povezovati vrhunski šport in odličen šolski uspeh. Sta namreč člana
Karate kluba Kozjansko, v katerem žanjeta odlične uspehe tako na državni kot celo na evropski ravni.

Nadja Oblak se odlikuje po svoji preudarnosti in delavnosti. Je učenka, na katero se je vedno mogoče zanesti. Vseh
devet let je dosegla odličen učni uspeh. Sošolcem v stiski je znala prisluhniti in jim ponuditi roko v pomoč. Sodelovala
je na nemškem bralnem tekmovanju in osvojila priznanje.

Miho Bjelovučič je devet let odličen učenec. Svoje odlično znanje materinščine je dokazal tako z osvojenim bronastim
Cankarjevim priznanjem  kot tudi večletnim uspešnih sodelovanjem  pri  projektu Evropa v šoli. Za svoje odlično
znanje angleščine pa je prejel mednarodni certifikat Cambridge. Sodeloval Evropa v šoli.

David But je 9 let odličen učenec. Svoje  znanje je v letošnjem letu dokazal na naravoslovnem in družboslovnem
področju. Na državnih tekmovanjih je osvojil zlato Proteusovo priznanje iz znanja biologije in srebrno Vegovo
priznanje iz znanja matematike, na področnem tekmovanju pa je iz znanja geografije prejel srebrno priznanje. Za devet
let sodelovanja pri slovenski bralni znački  je prejel naziv zlati bralec. Udeležil se je številnih naravoslovnih in
družboslovnih tekmovanj, zato je prejemnik bronastega Cankarjevega priznanja iz znanja materinščine, bronastega
Vegovega priznanja iz znanja matematike, bronastega priznanja za dosežek na šolskem tekmovanju iz zgodovine,
bronastega priznanja za doseženo 1. mesto na šolskem tekmovanju iz logike ter bronastega Stefanovega priznanja za
uspeh na šolskem tekmovanju iz fizike.
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Nika Draškovič je 9 let odlična učenka. Svoje  znanje materinščine je v letošnjem letu dokazala z osvojenim srebrnim
Cankarjevim priznanjem. Za devet let sodelovanja pri slovenski bralni znački  je prejela naziv zlata bralka.  Udeležila
se je tudi naravoslovnih in družboslovnih tekmovanj, zato je prejemnica bronastega priznanja za dosežek na šolskem
tekmovanju iz zgodovine ter bronastega priznanja za doseženo 3. mesto na šolskem tekmovanju iz logike. Posebej
uspešna  je bila pri znanju angleščine. Osvojila je angleško bralno značko ter za odlično znanje angleščine prejela
mednarodni certifikat Cambridge.

Damir Šarlah je 9 let odličen učenec. Svoje znanje na naravoslovnem področju je v letošnjem letu dokazal z osvojenim
srebrnim Stefanovim priznanjem iz znanja fizike. Svoj uspeh na naravoslovnem področju je potrdil tudi kot prejemnik
bronastega Vegovega priznanja iz znanja matematike.

Jaša Virant je 9 let odličen učenec.  Udeležil se je številnih naravoslovnih in družboslovnih tekmovanj, zato je v
letošnjem letu prejemnik bronastega Vegovega priznanja iz znanja matematike ter bronastega priznanja za dosežek na
šolskem tekmovanju v znanju angleškega jezika.

Klara Junkar Klančnik je sedmošolka, 7 let odlična učenka. Na državnem tekmovanju iz logike je dosegla zlato
priznanje in je bila povabljena na slovesno razglasitev rezultatov državnih tekmovanj in srečanje mladih raziskovalcev
Zotkini talenti v Gallusovo dvorano v Ljubljani. Svoje  znanje je v tem šolskem letu dokazala tako na naravoslovnem
kot družboslovnem področju, saj se je udeležila Vegovega  in Cankarjevega tekmovanja ter na obeh osvojila bronasto
priznanje. Brala je za slovensko in nemško bralno značko. Dodatno je opravljala je mednarodni Cambridge izpit iz
angleščine.

Od tretjega razreda je članica šolske folklorne skupine Spominčice, ki je bila na letošnji reviji folklornih skupin
izbrana za udeležbo na regijski ravni.

Šolo je uspešno zastopala tudi kot športnica, saj je na medobčinskem atletskem tekmovanju osvojila zlato medaljo v
skoku v višino.

Kot hip-hop plesalka plesne šole Kuš ni me se uspešno udeležuje mednarodnih plesnih tekmovanj (Sarajevo – 4. mesto,
Zagreb – 1. mesto). Jezdi tudi v Konjeniškem klubu Strmol.

O dosežkih ostalih učencev, in dosežkih šole kot celote, pa boste, spoštovani, lahko prebrali več v nadaljevanju
Vsevedke 22. Verjamem, da boste ob branju presenečeni in hkrati zadovoljni, da vaš otrok, otroka, otroci obiskujejo
našo, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. Sama sem na svoje učence zelo ponosna.

Naj se ob tej priložnosti zahvalim vsem, najprej učencem za dosežen uspeh, takoj zatem vam, spoštovani starši, ki ste
otrokom stali ob strani. Enaka zahvala velja tudi spoštovanim sodelavcem, ki so načrtovali, organizirali in izvajali
vzgojno-izobraževalno delo z učenci na način, ki je vodil do tovrstnih rezultatov.
Naj ponovno poudarim, da smo ubrali nov, učinkovitejši konstruktivistični pristop dela pri pouku s t.i. formativnim
spremljanjem napredka posameznega učenca in skupine kot celote. S takim načinom dela bomo nadaljevali tudi v
prihodnjem šolskem letu, saj pri učencih spodbuja notranjo motivacijo, za katero na šoli verjamemo, in tako kažejo
tudi mnoge študije, da je otrokom prirojena in jo je potrebno ponovno vzpodbuditi, za kar pa sta opisana načina
pravšnja. Dodatno pa bomo  v pouk vključili tudi t.i. inkluzivne asistente kot pomočnike, mentorje učencem in
poudarjali pomen fleksibilnega izbiranja učiteljevih stilov vodenja učencev.

Naj bo zapisano tudi popotnica v novo šolsko leto, leto 2016/2017.

S spoštovanjem,

ravnateljica, mag. Karla Škrinjarić, spec.
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1. ZANIMIVOSTI, KI SI JIH KAŽE ZAPOMNITI

1.1 OBISK MLEČNE KRALJICE

30. maja je šeste razrede na šoli obiskala mlečna kraljica Urška Pevec iz Zibike, Šmarje pri Jelšah. Poslanstvo mlečne
kraljice je spodbujanje ljudi k uživanju mlečnih izdelkov, ozaveščanje o pomenu zdravega načina prehranjevanja in
aktivno promoviranje uživanja mleka in mlečnih izdelkov ter ozaveščanje o kakovosti domačega, slovenskega mleka
brez gensko spremenjenih organizmov. Naši šestošolci so z zanimanjem prisluhnili njeni predstavitvi ter ji postavili
mnoga zanimiva vprašanja, na koncu pa so lahko tudi poizkusili nekaj mlečnih izdelkov.

1.2 SNEMANJE ZA NATEČAJ "LJUDSKA JE KUL"

V šolskem letu 2015/16 smo se člani OFS  Spominčice odločili za sodelovanje na natečaju JSKD, ki je potekalo pod
naslovom »Ljudska je kul«. K sodelovanju smo povabili še šolski band ter njihovega mentorja Gorana Koražijo na
električni kitari. Izbrali smo si dve ljudski pesmi, Moja mati kuha kafe in Lušno je na svet. 11. marca smo se dobili in
jih posneli v avdio in video obliki ter jih poslali na natečaj. Na natečaju nismo bili izbrani, pa vendar je bila to
dragocena izkušnja za vse vpletene v projekt.

1.3 SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV

Člani šolskega banda smo na občinski prireditvi za starejše občane 1. 12. 2015 na I. OŠ spremljali OFS Spominčice
pri njihovem nastopu. Nastopila je tudi plesna skupina pod vodstvom učiteljice Tanje Pirš.

1.4 ŠOLA V NARAVI - DOM LIPA ČRMOŠNJICE

Učenci 3. razredov centralne šole smo se polni pozitivnih vtisov in novih izkušenj vrnili nazaj v šolo. Preživeli smo
aktiven teden v naravi. Učenci so bili zelo motivirani za delo, lepo so upoštevali vsa navodila. S strani učiteljev CŠOD
Lipa smo bili deležni posebne pohvale, saj ne pomnijo skupine učencev, ki bi tako upoštevala pravila varne hoje in
pokazala toliko vzdržljivosti na pohodih. V tem tednu so učenci dokazali, da zmorejo biti samostojni in odgovorni za
svoja dejanja. (Janja Bek in Tanja Pirš)
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VTISI UČENCEV:

V ponedeljek, 23.5. 2016, smo se učenci 3. razredov odpravili v Črmošnjice, v dom Lipa. Prišli smo točno na kosilo.
Vsak dan smo imeli drugačne dejavnosti, npr. izdelovanje filtra, loka, kompasa in pastirskih glasbil. Igrali pa smo se
tudi različne igre: igre brez meja, pastirske igre… Spoznali smo tudi veliko novih rastlin, ki so užitne. Ampak vsem pa
je bilo najbolj všeč, ko smo imeli družabni večer.
Lina, Špela, Mia, 3.a

V šoli v naravi je bilo super. Naučili smo se veliko novega in izdelovali takšne stvari, ki jih v šoli ne bi mogli. Bilo je
enkratno in najbolj všeč mi je bilo, ko smo si sami pekli hrenovke za večerjo.
Tinkara, 3.b

Najbolj všeč mi je bilo lokostrelstvo, gozdni slalom, disk golf in košarka. Šli smo na pohod v gozd. Tam smo pili iz
naravnega izvira in izdelovali filtre za vodo. Zvečer smo ob tabornem ognju pekli hrenovke. Imeli smo družabni večer,
na katerem smo peli in plesali. V gozdu smo izdelovali rogove, piščali in torbice iz lubja. Pred odhodom iz doma Lipa
smo imeli podelitev nagrad. Ko smo se srečno  pripeljali domov sem presrečen objel svojo družino.
Aljaž, 3. a

Večini učencev je bilo všeč lokostrelstvo. Streljali smo z navadnim lokom in z olimpijskim lokom. Ocenjevali so nam
sobe, vsaka soba je imela svoje ime. V ponedeljek smo delali filtre, ki so bili narejeni iz plastične plastenke, maha,
peska, velikih in majhnih kamnov. Lovili smo tudi potočne živali in ulovili rečnega raka. Pekli smo hrenovke. Izdelali
smo si kompas, piščal in rog. V četrtek smo imeli zabavo.
Tjaša, 3.a

Pot v Črmošnjice je bila zelo zabavna. Na avtobusu so nekatere punce pele. Ko smo prispeli smo si morali sami postlati
postelje. Nasploh mi je bilo v šoli v naravi zelo lepo. V potoku smo raziskovali živali, na pohodu smo si pridobili
kondicijo, izdelovali smo loke, pastirska glasbila in namaze. Ta dan mi je bil najboljši.
Lucija Š., 3. b

Vsako jutro so nas zjutraj zbudili učitelji in smo imeli telovadbo ali odšli na sprehod.  Naučili smo orientirati s
kompasom, mahom, cerkvijo in karto. V gozdu smo iz užitnih rastlin naredili namaz, ki smo ga pojedli s kruhom.
Vmes nam je učiteljica povedala resnično zelo zanimivo zgodbo o volku iz slovenskih gozdov, ki je iskal svojo volkuljo.
Prišel je vse do Italije. Tam jo je srečal. Zaljubila sta se in imela mladičke. Poimenovali so ju Romeo in Julija.
Nuša, 3. b

1.5 EKSKURZIJA V AVSTRIJO

Na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina smo se v petek, 20. 5. 2016 z učenci 5-ih in 6-ih razredov, ki se učijo nemški jezik,
odpravili v Avstrijo. Učenci so tako imeli možnost preizkusiti znanje tujega jezika tudi v praksi, saj je to najboljši način
učenja.

Na pot smo krenili že v zgodnjih jutranjih urah. Naš prvi cilj je bila čokoladnica Zotter, kjer so učenci z veseljem
preizkušali več kot 200 slastnih čokoladnih okusov. Pot smo nadaljevali do dvorca Herberstein, kjer je skozi stoletja
domovala znana grofovska rodbina Herbersteinov. Kot posebna zanimivost dvorca je živalski vrt, bogat po številnih
redkih živalskih vrstah in ptičih, ki živijo v povsem naravnem okolju. V samem dvorcu so imeli učenci dvojezično
delavnico (Der goldene Ritter), viteški spopad in ogled prej omenjenega živalskega vrta.

Že nekoliko utrujeni in mokri zaradi občasnega dežja, smo se na koncu odpravili še do tematskega parka Stubenbergsee,
ki ob jezeru ponuja številne tudi adrenalinske aktivnosti. Ob pogledu na park je izginila vsa utrujenost.

V želji po novih destinacijah, smo se učitelji in učenci zvečer vrnili domov v Rogaško Slatino.
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1.6 EVROPSKA VAS 2015/2016 - FINSKA

V ponedeljek, 9. 5. 2016, je v Celju na Krekovem trgu potekala zaključna prireditev projekta Evropska vas. Učenci in
učenke II. osnovne šole Rogaška Slatina, so v tem šolskem letu raziskovali Finsko, deželo tisočerih jezer in zelenih
gozdov.
Finska je bila večini učencev neznana država, zato so med aktivnim raziskovanjem po različni literaturi spoznali
finski jezik, preteklost, geografske značilnosti, kulinariko, turistične značilnosti, običaje, ljudske pesmi in plese, denar,
finsko savno in šport.
Na zaključni prireditvi, so Klara Hrup, Klara Junkar Klančnik, Lara Škrabl in Nuša Majcenovič nastopile s plesno
točko in predstavile finski ljudski ples, Laura in Sandra Božić, pa sta na stojnici z besedo in slikami predstavili Finsko
ter delili spominke s finsko tematiko, ki so jih skrbno izdelali učenci naše šole - zastavice, obeski, magneti s finsko
zastavo, recepti. Pri obiskovalcih naše stojnice, so si otroci in tudi odrasli najraje ogledali izdelane »jezne ptiče«, ki jih
vsi poznamo kot Angry Birds.
Učenci in mentorji II. osnovne šole Rogaška Slatine, že vrsto let raziskujemo evropske države v okviru projekta
Evropska vas, vsako leto znova odkrijemo in spoznamo še neznani del Evrope, zagotovo se bomo tudi prihodnje šolsko
podali na pot odkrivanja in raziskovanja nove države.

Koordinatorica projekta na II. OŠ:
Natalija Šlogar, prof.

1.7 LITERARNO KULTURNI SPREHOD PO ROGATCU

V četrtek, 9. 6. 2016, smo se učenci vključeni v oddelek podaljšanega bivanja iz POŠ Sveti Florijan odpravili v Rogatec,
kjer smo preživeli čudovito popoldne v družbi gospe Irene Roškar iz Muzeja na prostem Rogatec.  Izvedli smo literarno
kulturni sprehod po Rogatcu.

Namen literarno kulturnega sprehoda je otroke spodbuditi k branju in jim spodbujati ljubezen do slovenske literature
in kulturne pripadnosti h kraju ter ljudskemu izročilu.
Otroci spoznajo na sprehodu pesnika Jožeta Šmita, njegovo življenjsko pot, ustvarjanje in kraj kjer je živel v svojem
otroštvu.

Sprehod smo pričeli pred rojstno hišo Jožeta Šmita, ki je bila iz Tlak pri Rogatcu prenesena v Muzej na prostem v
Rogatcu. Pot nas je peljala v stari trg, kjer smo spoznali znamenitosti, grb, nadaljevali na dvorec Strmol in sprehod
končali v Muzeju na prostem. V vsebinah so se prepletale zanimive naloge ob kartah škrata Rogatka, ljudske pesmi,
glasbeno didaktične igre, uganke in literatura Jožeta Šmita.

V vsaki nalogi je predstavljena podrobnost iz življenja Jožeta Šmita v povezavi z arhitekturo, drugimi znamenitosti
kraja in ljudskim izročilom. Poleg učne plati literarnega sprehoda, je zelo pomembna tudi čustvena plat. Nova
spoznanja bodo otroci poklicali v spomin tudi v kasnejših letih, ko jih bo pot vodila skozi Rogatec.

Natalija Horvat
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1.8 PROJEKT PASAVČEK 2015/16

V šolskem letu 2015/16, smo na POŠ Sveti Florijan izvajali projekt Pasavček že šesto leto zapored.

Z učenci smo se pogovarjali o pomenu otroških varnostnih sedežev, o varnostnem pasu, pravilni pričvrščenosti avto
sedeža v avtu… S prebiranjem različne literature, ob opazovanju različnih situacij v prometu in opazovanju prometa iz
avta med vožnjo, so učenci sami povezovali opažanja in razmišljanja in prišli do zaključkov, zakaj je nujno v prometu
delovati varno.

Rezultati projektnega dela so se kazali na več načinov: urejanje kotička s Pasavčkom v učilnici, razstava izdelkov v
avli šole, informacije o projektu za starše na oglasni deski v garderobi šole.
Učenci so o aktivnostih pripovedovali doma in starši so pokazali veliko zanimanje za varno vožnjo.
Prejeli smo tudi nagrado za dolgoletno uspešno delo. Obiskali sta nas koordinatorici iz Agencije za varnost v prometu
in nas razveselili z lutkovno igro Pasavček. Učenci so bili zelo veseli nagrade in druženja s Pasavčkom. Prejeli so tudi
simbolična darilca in priznanja za uspešno zaključeno nalogo.

Natalija Horvat

1.9 NASTOP NA OTVORITVI ZNANSTIVALA HIŠE EKSPERIMENTOV

Takole gre tale zgodba. V jesenskem času že skoraj davnega 2015 smo na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina gostili Hiško
eksperimentov. Ob njihovem obisku smo pripravili kratek kulturni program, na katerem so članice in člani šolskega
pevskega zbora ob spremljavi šolskega benda prepevali himno Hiše eksperimentov, katere avtor je Adi Smolar. Predstavniki
Hiše so bili navdušeni nad našo domiselno izvedbo, našimi učenci in tako je v spomladanskem času sledilo njihovo
povabilo, da nastopimo na otvoritvi Znanstivala na Prešernovem trgu v Ljubljani, ki se je imel zgoditi v petek, 3. 6.
2016, ter trajati še cel vikend.

In tako je prišel tudi ta petek. V zgodnjih jutranjih urah smo se z avtobusom odpravili proti Ljubljani, kjer nas je
kmalu po prihodu čakala tonska vaja pred nastopom. Nato pa seveda čakanje na prihod Adija Smolarja, da poskusimo
zapeti še skupaj z njim. Ob 10.00 uri smo otvorili prireditev s slovensko himno ter nato še s himno Hiše eksperimentov
skupaj z Adijem Smolarjem. Številni mimoidoči so se ustavljali, prisluhnili našemu ubranemu petju in se radovedno
ozirali po trgu, kjer je vse kipelo od dogajanja in radovednosti.

Sledila je predstavitev delavnic Znanstivala, na katerih so se na humoren in izzivalen način predstavljali znanstveniki
z različnih koncev sveta, npr. Finske, Poljske, ZDA, Velike Britanije, Francije, ter vabili na svoje delavnice o silah,
pritiskih in podobnih znanstvenih zadevah. Po končanem programu smo se med turisti malce sprehodili po ljubljanskih
ulicah, si na tržnici privoščili slastne briške češnje in se posladkali s sladoledom.

Ogledali smo si še nekaj delavnic Znanstivala, potem pa se utrujeni, a zadovoljni odpravili nazaj proti Rogaški. Veseli
podarjenih vstopnic za Hišo eksperimentov se bomo v Ljubljano še z veseljem vrnili.
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1.10 LES IN LESENI IZDELKI

Delo interesne dejavnosti Les in leseni izdelki je potekalo v tehnični učilnici, ki je primerno opremljena za delo. Le-to
je potekalo v sproščeni atmosferi, kjer je bila varnost na prvem mestu. Učenci so spoznali različna orodja in se naučili
le-ta praktično uporabljati. Izbrali so si svoj projekt, ki so ga pod mentorstvom učitelja delali skozi celotno obdobje.
Tako so se nekateri odločili za izdelavo kamionov, drugi so se lotili ladje, tretji spet letala. Nekateri pa so se odločili za
lastne projekte, narisali načrte in jih poskušali uresničiti. Na koncu ni vsem uspelo dokončati izdelka, vendar pa so
preko samega dela pridobili nove sposobnosti in spretnosti, ki jih bodo imeli naslednje leto možnost nadgrajevati.

1.11 OPB KOSTRIVNICA

V letošnjem šolskem letu smo izvajali in sodelovali pri različnih projektih in delavnicah. Skozi delo nas je vodil in
spremljal sodelovalni in povezovalni duh. S  pomočjo aktivnosti in projekov smo spoznavali sebe in druge ter tako
razvijali in krepili naš odnos do sebe, drugih in narave. Radi smo se družili, ustvarjali iz naravnih in drugih
materialov, izdelovali, igrali, peli, plesali, kuhali, šivali, sadili, zbirali, ozaveščevali, spremljali in še marsikaj. Delo je
bilo prežeto s kreativnostjo, razumevanjem in igro, saj otroci dosti bolj kot navodila potrebujejo vodstvo in sočutje.
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1.12 ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE

Bralci za bralno značko so se srečali s Slatinčanom po rodu, izjemnim ilustratorjem in avtorjem risanih filmov
ZVONKOM ČOHOM.
Mlade bralce je najprej navdušila igrica Topli potok, ki so jo odigrali učenci kostrivniške šole pod vodstvom Mojce
Pažon, nato pa ustvarjanje izjemnega umetnika, čigar ilustracije vsi poznamo, saj so prepoznavne, hudomušne in
enkratne.

1.13 MLADA USPEŠNA UMETNICA GLORIJA PAŠ

Področje likovnega ustvarjanja na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina smo v šolskem letu 2015/
2016 skrbno negovali. V okviru rednega pouka, kot tudi pri interesnih dejavnosti so učenci
sproščeno, kreativno ustvarjali. S svojimi izvirnimi likovnimi deli so obogatili prireditve na
nivoji  šole in kraja.
Učenci so bili prejemniki regijskih in tudi državnih priznanj.
Po številu doseženih priznanj na učenca na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina izstopa učenka 5.
razreda
Glorija Paš. S svojo zavzetostjo, odkritosrčnostjo, neumornim raziskovanjem sveta in
reševanjem svetovnih problemov človeštva, odnosa do narave, ljudi, živali z vidika otroškega
razmišljanja, je uspešno reševala v novih likovnih podobah, iz katerih se lahko učimo tudi
odrasli. S svojo bogato likovno izraznostjo, vedrostjo, likovnim znanjem, odgovornostjo do
dela, je prepričala strokovne komisije in se uvrstila med najboljše v državi.
Iskrena hvala in vse čestitke Gloriji za vse kar je naredila za ugled šole, kot tudi kraja iz
katerega prihaja.

Glorija na Igu pri Ljubljani v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, podelitev
državnega priznanja
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1.14 PROJEKT OHRANJANJA LJUDSKIH PRIPOVEDI,

v katerem so sodelovali učenci 1. in 2. razreda Podružnične osnovne šole Kostrivnica ter njihovi starši, je trajal celo
šolsko leto 2015/2016 in skozi akcijske korake sledil zastavljenim ciljem o umestitvi ljudskih pripovedi iz domačega
okolja v pouk književnosti ter dneve dejavnosti v okviru cele šole in dvigu poznavanja ljudskih pripovedi ter
pridobivanju trajnega znanja skozi različne dejavnosti, povezane z ljudskimi pripovedmi.
Čeprav v projektu sodelujoči učenci in starši niso imeli izkušenj s pripovedovanjem umetnostnih besedil na pamet, so
procesno razvijali osnovne pripovedovalske veščine ter se z javnim nastopanjem kalili kot pripovedovalci, igralci,
scenaristi, povezovalci, pevci in poznavalci ljudskega izročila iz domačega okolja.
Na podlagi rezultatov in obsežnega avtorskega zbranega gradiva je mogoče ugotoviti, da je izpeljani projekt rezultat
tako dobrega sodelovanja ter povezovanja šole z učenci in starši kot plod trdega dela. Na podlagi kriterijev (števila
sodelujočih, števila in pestrosti dejavnosti, javnih nastopov, pojavljanja v medijih) ocenjujem, da projekt lahko postane
primer dobre prakse, ki lahko k podobnemu vključevanju ljudskega izročila v šolski vsakdan navdihne tudi druge
pedagoške delavce.
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1.15 OFS VRELČKI

je bila letos  ponovno skupina 22 folklornikov, plesali so učenci od 1. do 5. razreda, za glasbeno prepričljivost pa sta
poskrbela učenka 8. r Manca Druškovič na violini ter zunanji sodelavec (folklornik FD Minerali) David Šket na
diatonični harmoniki. Uspešno smo se predstavili v kraju in izven; dosegli smo srebrno priznanje Ringa raja JSKD in
zlato priznanje Pika poka, ki so se ga kostrivniški folklorniki udeleževali vseh dvajset let.
Z dostojnim in odgovornim odnosom do ljudskega izročila 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.

Fotoutrinki letošnjega šolskega leta:

Takole je odmevalo v lokalnem časopisu Rogaške novice.
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1.16 KD SPOMINČICE

"SPODBUJAMO PRETOK MISLI, ŠIRIMO OBZORJA RAZMISLEKA IN KREPIMO
KULTURNI DIALOG"

KD SPOMINČICE je v letošnjem šolskem letu pridobilo nekaj sredstev iz razpisa Občine
Rogaška Slatina. Planirana prireditev VIII. mednarodno srečanje otroških folklornih skupin
Na gregorjevo (13. 3. 2016) na Evropski ploščadi zaradi varčevalnih ukrepov ni bila
izvedena. Kljub temu smo pripravili bogat in uspešen kulturni listovnik, ki je zajet v
poročilih mentorjev posameznih kulturnih dejavnosti.

1.17 PRISPELA KARTICA PO POŠTI

1.18 PRIROČNIK - LJUDSKO IZROČILO V OŠ

Na naši šoli deluje otroška folklorna skupina, s katero želimo poglobiti vsebine kulturne dediščine, ki predstavljajo
nenadomestljivo vrednoto. V učne načrte želimo vnesti ljudske pesmi, plese in igre, ki so jih poznali predniki.
V ta namen je potrebno dodatno izobraževanje in usposabljanje učiteljev.
Z izobraževanji o vsebinah ljudskega izročila in možnostih njegove vpetosti v obstoječe učne načrte, bomo učitelji
aktivno prenašali znanja na otroke. S projektom želimo doseči, da se bodo vsi učenci naše šole znali igrati že skoraj
pozabljene otroške igre in zapeti ter zaplesati več ljudskih pesmi in plesov.
V sodelovanju z ZRSŠ nastaja priročnik Ljudsko izročilo v OŠ. Posneli bomo več ljudskih pesmi in iger, ki so se jih
igrali otroci nekoč.

1.19 OFS SPOMINČICE

Interesno dejavnost, ki je namenjena spoznavanju in ohranjanju slovenskih ljudskih pesmi, plesov in običajev, so
obiskovali otroci od 1. do 9. razreda.
Namen dejavnosti je otroku približati vrednote ljudskega izročila na nevsiljiv in zanimiv način. Otroci bodo ples in
petje sprejemali kot vsakdanjo igro, kot razvedrilo. Predstavitev nastale odrske postavitve bo za otroke le dobro
pripravljena igra, ki jo bodo predstavili pred gledalci. Preko igre bomo razmišljali o prenovi na področju ljudskega
izročila in razbili monotonost odrskih postavitev.
Aktivno bomo sodelovali pri nastajanju priročnika: Ljudsko izročilo v OŠ.
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2. ŠOLSKE AKTIVNOSTI V SLIKI

2.1 TEDEN JEZIKOV

2.2 HALLOWEEN
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2.3 BILO NAM JE LEPO



 

 

 
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., Karla Koražija, 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  nadgradijo. 

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, analiza rezultatov.       
 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Realizacija obravnavanih vsebin je bila 100%. V soboto, 21. 5. 2016, 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.  
 
 

 
Izvajalec ID: Jožica Nuč, prof., Karla Koražija, prof.,Mateja Vidovič, prof., Andreja Mašera, prof. 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: II., III. 
Vključeni razredi: 5., 6., 7., 9. 
Skupno število vključenih učencev: 41 od tega deklic: 27 in dečkov: 14 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

15 / 15       100       
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Poglabljanje in utrjevanje znanja TJA, pridobljenega pri rednih urah. 
CILJ 2: Razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti (poslušanje, govorjenje, branje, pisanje). 
CILJ 3: Seznanjanje učencev z izpitno izkušnjo v tujem jeziku, zmanjševanje njihovega strahu ter povečanje 

njihove samozavesti pri izražanju v tujem jeziku. 
CILJ 4: Razvijali in vzpodbujali smo samostojno, tekočo in samozavestno komunikacijo v angleščini. 
 
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 Razvijanje 
vseh štirih 
jezikovnih 
spretnosti 
skozi 
celotno 
pripravo 
na izpit 

Starters- 
Barve, igrače, 
šolski 
predmeti, deli 
telesa. 
Movers - 
Živali. Telo in 
obraz. 
KET- 
Stopnjevanje 
pridevnikov. 
Nastanitev. 

Učenci, ki 
so se 
prijavili na 
priprave 
za izpit 
Cambridg
e, so bili 
ponavadi 
precej 
obremenje
ni na 
različnih 

Omenjeneg
a tveganja 
smo se 
poskušali 
izogniti s 
pametno 
organizacijo 
dela v šoli 
in doma. 

Kot 
odlične 
so se 
pokazal
e 
raznolik
e učne 
metode, 
ki so se 
lahko 
izvajale 
v 

Učenci 
so 
odlično 
nadgraje
vali 
znanje, 
pridoblje
no na 
rednih 
učnih 
urah. 

Še več 
truda je 
potrebno 
nameniti 
optimalne
mu času 
priprav na 
cambridg
e izpite. 



 

 

PET-both, 
either, neither,  
so, such, too, 
enough, 
stopnjevanje 
pridevnikov, 
naprave, 
zgradbe, 
oblačila, 
izobraževanje 
in zabava       

področjih, 
zato je 
obstajalo 
tveganje, 
da jim je 
za 
dodatno 
delo doma 
primanjko
valo časa 
in 
energije. 

manjšte
vilčnih 
skupina
h. 
Učenci 
so še 
posebn
o uživali 
v 
nalogah 
govorne
ga 
sporoča
nja. 
Redno 
so 
opravlja
li tudi 
domače 
naloge. 

December       Starters -Deli 
telesa, živali, 
hiša in prostori 
v njej, družina, 
opis slike. 
Movers- 
Vreme. 
Transport 
KET - določni 
in nedoločni 
členi, prislovna 
določila kraja, 
časa in 
pogostosti, 
dnevne rutine 
PET- 2 in 3 
pogojnik, 
question tags, 
medicina in 
vadba, hiša in 
dom, hobiji, 
jeziki, čustva 

                              

Januar       V trgovini z 
oblačili, 
pridevniki, 
hrana in 
pijača, dnevni 
obroki. 
Movers-
Oblačila in 
barve. 
KET- števni in 
neštevni 
samostalniki, 
going to 
Future,nakupo
vanje 
PET- izražanje 
vzrokov in 
posledic, 
Future 

                              



 

 

Continuous, 
okolje, hrana 
in pijača, 
zdravje  

Februar       Starters-
predlogi, 
množina 
samostalnikov. 
Movers-
Družina in 
prijatelji . 
Hrana in 
pijača. 
KET- modalni 
glagoli, Past 
Simple, Past 
Continuous, 
izobraževanje 
PET- modalni 
glagoli, Past 
Continuous, 
perfect Simple, 
mnenje in 
izkušnje, 
podeželje  

Nekateri 
učenci so 
bili še 
nesamoza
vestni pri 
sporazum
evanju v 
angleščini 
(tako 
pisnem 
kot 
ustnem) 

Pripravljali 
smo vaje, ki 
so 
odpravljale 
tremo pred 
sporazumev
anjem v 
angleščini 

                  

Marec       Starters- opis 
družine, 
rojstnodnevna 
zabava,  opis 
slike (tvorjenje 
povedi). 
Movers- 
Zdravje. Dom. 
Števila do 100. 
KET- Present 
Continuous, 
Present 
Continuous za 
prihodnost 
PET- Present 
Continuous, 
Present 
Perfect, 
nakupovanje, 
šport, 
tehnologija in 
komunikacije 

      
 

                        

April       Starters-
Urjenje bralno 
in pisnih 
jezikovnih 
sposobnosti, 
opis slike 
(predlogi, 
tvorjenje 
povedi), 
Movers- Kraji 
in podajanje 
smeri. Šola. 
Delo.Svet 
okrog nas. 

Nekateri 
učenci so 
se bali 
izpitne 
izkušnje. 

V okviru 
priprav v 
šoli smo 
opravili več 
simulacij 
izpita. 

                  



 

 

KET- Wh- 
vprašanja, Will 
Future, 
1pogojnik. 
PET-  Present 
perfect/Past 
Simple, 
Reported 
speech, 
potovanja, 
vreme, 
transport  

Maj 21.5.2016 
izpit 

Starters-na 
plaži, moja 
ulica. 
Movers -Šport 
in prosti čas. 
Točen 
čas.Igrače. 
KET- 0 
pogojnik, 
vreme. 
PET- Passive 
voice, Will in 
Going to za 
predpostavljan
je, delo in 
služba 

                              

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: uspešna realizacija obravnavanih vsebin in uspešno opravljen 
mednarodni izpit iz znanja angleščine 
 
Predstavitev rezultata dela ID:       
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Mentorice II. 
OŠ Rogaška 
Slatina. 

Staršem in 
učencem ter 
širši 
zainteresirani 
javnosti. 

Slavnostna 
podelitev 
priznanj na II. 
OŠ Rogaška 
Slatina. 

mesec 
september 

Kratka 
slavnostna 
prireditev in 
podelitev 
potrdil o 
opravljenem 
izpitu. 

Slavnostna 
proslavitev 
odličnih 
rezultatov 
učencev naše 
šole. 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: / 
       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Dosežki na izpitu Starters in Movers se merijo v grbih, s pomočjo 
katerih vrednotijo znanje. Učenci II. OŠ Rogaška Slatina so dosegli naslednje rezultate: 
Starters: Ana Drimel 93,33%, Borut Pelko 100%, Leilani Pirš Kamenšek 86,66%, Žiga Černoša 80%, Andrej 
Gajšek 100%. 
Movers: Mirlind Myrtaj 93,33%, Lana Vidovič 93,33%, Zoe Drašković 100%, Ivona Prevolšek 100%, Evan 
Rak 86%, Dejan Žvorc 100%, Benjamin Bendelja 93,33%, Nika Pevec 93,33%, Samo Volovšek 100%. 
Dosežki na izpitu KET in PET for Schools se meri po lestvici evropskega referenčnega okvirja za jezike. 
KET: Marko Češnjaj 94% (B1), Jakob Napotnik 85% (A2), Žan Fistrić 88% (A2), Klara Hrup 76% (A1), Zoja 
Krklec 74% (A1), Elizabeta Bombač Drofenik 75% (A1), Klara Junkar Klančnik 86% (A2), Žana Javorič 86% 
(A2), Gaja Goručan 92% (A2), Laura Božič 86% (A2), Roberta Bataljak 84% (A2), Tanja Mesiček 90% (A2), 
Aneja Pašalić 90% (A2), Lučka Šrimpf 86% (A2). 
PET: Miho Bjelovučić 93% (B1), Nika Drašković 100% (B2), Žana Drimel 100% (B2), Živa Fistrič 98% (B2), 
Eva Hohnec 90% (B1), Zala Jager 98% (B2), Niko Kučiš 86% (B1), Nadja Oblak 96% (B2), Glorija Plavčak 



 

 

92% (B1), Marisa Podlesnik 89% (B1), Mateja Štor 92% (B1), Amadeja Strašek 86% (B1), Val Miha Turnšek 
90% (B1).   
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Znanje učencev, ki so se prijavili 
na izpit je ovrednotil zunanji izvajalec, pooblaščen za opravljanje in vrednotenje izpitov. Učenci so se z svojim 
znanjem angleščine postavili on bok učencem njihove starosti po vsej Evropi in svetu. Pridobili so potrdilo o 
kakovosti svojega znanja, hkrati pa je II.OŠ pridobila na svojem dobrem imenu kakovosti poučevanja. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Mentorice smo izredno zadovoljne z 
realizacijo učnih vsebin. Učenci so bili izredno motivirani za delo, saj jih učenje jezika izredno veseli, pravtako 
so se uporabljale učne metode, ki jih lahko izvajamo samo v manjših skupinah. Enako smo zadovoljne z 
izvajalcem Jezikovno šolo MINT, ki je tudi v letošnjem letu sponzorirala kar dva jezikovno nadarjena učenca 
naše šole: Matejo Štor (PET) in Žigo Černoša (Starters). Tudi v naslednjem šolskem letu bomo MINT izbrale 
za izvajalca mednarodnih Cambridge izpitov na II.OŠ Rogaška Slatina.   
 
 

 
Izvajalec ID: Karla Koražija, prof. 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: II. VIO 
Vključeni razredi: 6. 
Skupno število vključenih učencev: 9 od tega deklic: 4 in dečkov: 5 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

16 /       16 (januar-maj) 100 100 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Poglabljanje in utrjevanje znanja angleškega jezika, pridobljenega pri rednih urah.  
CILJ 2: Razvijanje vseh štirih jezikovnih spretnosti (poslušanje, govorno izražanje, branje in pisanje). 
CILJ 3: Seznanitev učencev z izpitno izkušnjo v tujem jeziku, z avtentičnimi izpraševalci in s tem dvih 

jezikovne samozavesti učencev. 
 
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 

                  da       

December       organizacijske 
zadeve, urnik 
izvajanja ID 

                  da       

Januar       poslušanje in 
govorno 
izražanje 

                  da       

Februar       slušno, bralno 
razumevanje, 
govorno 
izražanje 

                  da       

Marec       slušno in 
bralno 
razumevanje, 
govorno 
izražanje 

                  da       

April       slušno 
razumevanje, 
govorno 
izražanje 

                  da       



 

 

Maj       bralno in 
slušno 
razumevanje, 
govorno 
izražanje 
opravljanje 
Cambirge 
izpita 

                  da       

Junij       evalvacija dela                   da       
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izpit 
 
Predstavitev rezultata dela ID: Vsi učenci so bili zelo uspešni pri opravljanju izpita, štirje (Zoe Drašković, 
Ivona Prevolšek, Samo Volovšek, Dejan Žvorc) so dosegli najvišje možno število točk. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Realizacija obravnavanih vsebin je bila 
100 %. Vsi prijavljeni učenci so izkazovali visoko motivacijo za delo in odlično znanje angleškega jezika. V 
mesecu maju (21. 5. 2016) so učenci opravljali mednarodni Cambidge izpit, v sodelovanju z jezikovno šolo 
MINT iz Ljubljane, ki so ga vsi tudi zelo uspešno opravili.    
 
 

Č Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Aktiv TJA in drugih tujih jezikov 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 6, Andreja Mašera, prof., Jožica Nuč, prof., Mateja Vidovič, prof., Karla Koražija, 
prof., mag. Nina Gašparac, Tina Dimec-Ivanjko, prof. 
Razred/i: 6., 7., 8., 9. 
Število vključenih učencev: 8 
 
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: 5: Andreja Mašera, prof., Mateja Vidovič, prof.,  mag. Nina Gašparac,  Tina Dimec-
Ivanjko, prof., Mitja Štorman, prof. 
Razred/i:  7., 8., 9. 



 

 

Število vključenih učencev: 45 
 
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 
7. 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. 
Vsi sodelujoči učenci in učitelji smo ponovno bili  s tovrstno tematsko zabavo zelo zadovoljni in bi si želeli, da se le-ta organizira 
in izvede tudi prihodnje šolsko leto. 
 
 

Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Andreja Mašera, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 2, Andreja Mašera, prof., Karla Koražija, prof. 
Razred/i: 8.a, 8.b, 8.c 
Število vključenih učencev: 22 
 
Udeležba na tekmovanju: šolsko, regijsko in državno  
 
Organizacija tekmovanja: šolsko  
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
IATEFL - društvo učiteljev angleškega jezika 
 
 
 



 

 

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 
Oktober šolsko tekmovanje       

November državno tekmovanje       
 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Na šolsko  tekmovanje so se učenci pripravljali 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 19. 10. 2015, se je udeležilo 22 učenk in učencev.  
 
1. Nick Čevizović     12. Teja Tadina 
2. Ana Fendre      13. Tjaša Boršić 
3. Denis Kuljići      14.  Manca Druškovič 
4. Neja Reich      15. Aljaž Osek 
5. Beata Turk      16. Anže Pinter 
6. Ana Došler      17. Vanesa Plavčak 
7. Špela Dragovan     18. Nika Kapele 
8. Melanie Gobec     19. Leo Rak 
9. Lovro Kutija      20. Domen Medved 
10. Luka Plavčak                    21. Urban Zavšek 
11. Borut Fajs      22. Nika Pongračič 
 
Dve učenki, Neja Reich in Vanesa Plavčak sta se uvrstili na državno tekmovanje. 
 
UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 
Državnega tekmovanja, ki je bilo 23. 11. 2015, sta se torej udeležili Neja Reich, ki je osvojila BRONASTO priznanje na šolskem in 
Vanesa Plavčak, ki je osvojila SREBRNO priznanje na državnem tekmovanju. 
 
 

Č Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor:  Ksenija Šket, Jožica Nuč 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Ksenija Šket, Jožica Nuč 
Razred/i: 2.a, 2.b 2.k, 2.f. 
Število vključenih učencev: 65 
 

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

 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA 



 

 

 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Omogočiti razvoj 
učenčevih jezikovnih in 
spoznavnih zmožnosti tako, 
da ustvarimo pozitiven 
odnos do učenja tujega 
jezika. 

      Seznanitev staršev z načini 
dela pri ID angleščina že na 
prvem roditeljskem 
sestanku. Predstavitev dela, 
predstavitev dobrih praks in 
pridobljenih pozitvnih 
izkušenj iz preteklosti in 
predstaviti pozitivne odzive 
otrok  (s slikami, posnetki 
ter izdelki otrok) ter znanje 
otrok v 4. razredu 
(prednosti poznavanja 
jezika). 

Izvajati čimbolj raznolike 
dejavnosti, ki učence na 
zanimiv in učinkovit način 
naučijo obravnavane 
vsebine. 

Razvijanje otrokove 
jezikovne samozavesti in 
kompetence.       

                  

Krepiti radovednost, željo 
in potrebo po novem znanju 
ter razvijati sposobnost za 
pridobivanje in ohranjanje 
znanja in spretnosti. 

            Spoznavanje in aktivno 
sodelovanje pri angleških 
igrah, pesmicah, plesov, 
izštevank, kulture, 
značilnosti. 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September KDO SEM; Predstavim se; 

Razredna pravila; Števila do 10 
Uspešna realizacija. 

Oktober PROMET (besedišče, vrste 
prometa) 
ŠOLA (Moja učilnica; Šolske 
potrebščine) 

Uspešna realizacija. 

November JAZ (Deli telesa, Počutje)  Uspešna realizacija. 
December HRANA (Sadje, Zelenjava, 

Zdrava prehrana) 
BOŽIČ 

Uspešna realizacija. 

Januar ŽIVA BITJA (V živalskem 
vrtu; Na kmetiji) 
Lekcije iz knjige LITTLE 
BUGS) 

Uspešna realizacija. 

Februar ODNOSI (Različne družine); 
LEKCIJE IZ KNJIGE LITTLE 
BUGGS 

Uspešna realizacija. 

Marec KAJ ZMOREM? (Šport - 
besedišče) 

Uspešna realizacija. 

April IGRE (Padalo, Skupinske igre) 
PONOVITEV 

Uspešna realizacija. 

Maj VREME IN VREMENSKI 
POJAVI (Kakšno je vreme?; 
Vremenski pojavi; Vreme v 
različnih letnih časih 

Uspešna realizacija. 

Junij ZELO LAČNA GOSENICA 
(Zgodba; Dnevi v tednu; 
meseci v letu) 

Uspešna realizacija. 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Uspešna realizacija obravnavanih vsebin. V vsebine se je redno vključevala angleška asistentka (native speaker).  
 
 
 
 
 



 

 

Č Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor:  Ksenija Šket, Jožica Nuč 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Ksenija Šket, Jožica Nuč 
Razred/i: 3.a, 3.b 3.k, 3.f. 
Število vključenih učencev: 65 
 

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

 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Omogočiti razvoj 
učenčevih jezikovnih in 
spoznavnih zmožnosti tako, 
da ustvarimo pozitiven 
odnos do učenja tujega 
jezika. 

      Seznanitev staršev z načini 
dela pri ID angleščina že na 
prvem roditeljskem 
sestanku. Predstavitev dela, 
predstavitev dobrih praks in 
pridobljenih pozitvnih 
izkušenj iz preteklosti in 
predstaviti pozitivne odzive 
otrok  (s slikami, posnetki 
ter izdelki otrok) ter znanje 
otrok v 4. razredu 
(prednosti poznavanja 
jezika). 

Izvajati čimbolj raznolike 
dejavnosti, ki učence na 
zanimiv in učinkovit način 
naučijo obravnavane 
vsebine. 

Razvijanje otrokove 
jezikovne samozavesti in 
kompetence.       

                  

Krepiti radovednost, željo 
in potrebo po novem znanju 
ter razvijati sposobnost za 
pridobivanje in ohranjanje 
znanja in spretnosti. 

             
   Spoznavanje in aktivno 
sodelovanje pri angleških 
igrah, pesmicah, plesov, 
izštevank, kulture, 
značilnosti. 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September KDO SEM; Predstavim se; 

Razredna pravila;  
Uspešna realizacija. 

Oktober PROMET (ponovitev 
besedišča, poznavanje pravil 
obnašanja v prometu; kako 
gredo v šolo/domov) 
ŠOLA (Moja učilnica; Šolske 
potrebščine) 
NOČ ČAROVNIC 

Uspešna realizacija. 

November POKLICI (Besedišče; Igre 
vlog) 
LEKCIJE IZ LITTLE BUGS  

Uspešna realizacija. 

December HRANA IN PIJAČA 
(ponovitev besedišča, 
spoznavanje novih besed; 
DNEVNI OBROKI 
BOŽIČ 

Uspešna realizacija. 

Januar KJE ŽIVIM? (izrazi za 
prostore v hiši/stanovanju); 
PONOVITEV ŠOLSKE 
POTREBŠČINE 

Uspešna realizacija. 



 

 

Februar VARUJEMO OKOLJE 
(recikliranje, ločevanje 
odpadkov) 

Uspešna realizacija. 

Marec KAJ ZMOREM? (Šport - 
besedišče; I can…/I can't…) 
LEKCIJE IZ LITTLE BUGS 

Uspešna realizacija. 

April IGRE (Padalo, Skupinske igre) 
ANGLEŠKE DIDAKTIČNE 
IGRE 

Uspešna realizacija. 

Maj VREME IN VREMENSKI 
POJAVI (Kakšno je vreme?; 
Vremenski pojavi; Vreme v 
različnih letnih časih 

Uspešna realizacija. 

Junij ZELO LAČNA GOSENICA 
(Zgodba; Dnevi v tednu; 
Meseci v letu - ponovitev);  
ČAS (delitev dneva) 

Uspešna realizacija. 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Uspešna realizacija obravnavanih vsebin. V vsebine se je redno vključevala angleška asistentka (native speaker). 
 
 

Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: mag. Nina Gašparac 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 2 
Razred/i: 5., 6., 7., 8. in 9. razred 
Število vključenih učencev: predvid 83 učencev 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
8 po skupini 8 100% N2N-2 - 23/21 

NI1 - 29/21 
NI2 - 20/19 
NI3 - 11/11 

 
Udeležba na tekmovanju: šolsko  
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
Mladinska knjiga - center Oxford  
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 
Učencem omogočiti stik z 
avtentičnimi besedili. 

Vsak učenec nima svojega 
izvoda knjige. 

Sodelovanje s knjižničarko, 
nakup interaktivne različice. 

S pomočjo sodobne 
tehnologije in pdf  formati 
knjige na spletu je vsak 
učenec lahko z besedilom 
delal individualno. 

Naučiti se učinkovite 
strategije branja. 

Učenci ne poznajo njim 
ustrezne strategije branja 
tujejzične literature - metoda 
LESEDETEKTIV 

Seznanitev učencev z več 
strategijami branja. 

Učenci razumejo avtentično 
izhodiščno besedilo s 
pomočjo prepoznavanja njim 
znanih besed. 

Uspešna izvedba tekmovanja. nepristop k tekmovanju, 
neustrezna tehnična podpora 

Poskrbeti za tehnično 
podporo tekmovalcem. 

Tekmovalci so imeli možnost 
organiziranega tekmovanja v 
šolski računalniški učilnici. 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
Februar Predstavitev pomena in namena branja/bralnega 

tekmovanja.  
Ugotoviti značilnosti branja sovrstnikov. 

DA 



 

 

Seznanitev učencev z literarno predlogo in kriteriji 
tekmovanja. 

Marec Poglobljeno razumevanje literarne predloge s 
pomočjo raznolikih učnih metod in strategij branja. 
Razviti nove tehnike branja in prepoznati sebi 
najustreznejšo. 
Širiti besedišče. 
 

DA 

April Naloge preverjanja razumevanja prebranega dela. 
TEKMOVANJE  
(11. 04. 2016-15. 4. 2016) 

DA 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Vsebine bralnega razumevanja integriramo v učni proces učnega predmeta, saj je branje tujejezične literature z namenom širjenja 
besedišča in spoznavanja tuje kulture/književnosti cilj po UN.  
Moderni pristop tekmovalne naloge sodelujočim omogoča, da lahko samostojno in fleksibilno izberejo svoj termin reševanja, ki pa 
je širše omejen (11. 4. 2016-15. 4. 2016). Rešitve se sproti beležijo v programu in učenec takoj po zaključku že vidi svoj "neuradni" 
rezultat. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Letos naj bi tekmovalo 83 učencev, od tega je bilo ob koncu 72 tekmovalcev (87%).Učenci so bili izredno uspešni, saj so prejeli 
samo 10 potrdil o sodelovanju, kar pomeni, da njihov dosežek ni presegel 84%, in 62 je bilo prejemnikov priznanj, kar pomeni, da 
so dosegli več kot 85%.  
 
*Vsi udeleženci so prejeli 77EUR popusta na program agencije TWIN in sodelovali v žrebu knjižnih nagrad za 30 tekmovalcev, ki 
so dosegli vse možne točke. O slednjem še za časa pisanja evalvacije nismo dobili povratne informacije. 
   

Č

OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: mag. Nina Gašparac, prof., Mitja Štorman, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 2 
Razred/i: 5. in 6. razred 
Število vključenih učencev: 56  
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
do 15 nad delovnikom  6 ur nad delovnikom 100% / 

 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA, v sodelovanju z zunanjimi institucijami 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 
Učencem omogočiti stik z 
jezikovnim okoljem.  

Finančni okvir. Izbor najugodnejše ponudbe. Obročno plačilo se je izkazalo 
kot ustrezna oblika. 
Finančna podpora šole. 

Raba jezika v ulični 
konverzaciji. 

Učenci ne uporabljajo 
nemščine kot jezika v ulični 
konverzaciji. 

Predhodno učenje ulične 
konverzacije. 

Učenci so bili izzvani v rabi 
osnovnega nemškega jezika. 

Promocija jezika.  Nezainteresiranost. Drugačen pristop k 
promoviranju. 

/ 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Odobritev izvedbe s strani vodstva šole. 

Sestanek koordinatorjev. 
DA 

Oktober Nabor destinacij. 
Izbor destinacije. 

DA 

November Oblikovanje programa. 
Povezava s turistično agencijo. 
Pregled ponudb 
izbor najugodnejše in najustreznejše ponudbe. 

DA 



 

 

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

DA 

Februar 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.  

DA 

April Seznam otrok z zdravstvenimi težavami. 
Opozorilo udeležencem o veljavnosti dokumentov in 
ponovno obvestilo o skorajšnji izvedbi ekskurzije. 

DA 

Maj Izvedba (20. 05. 2016) 
Promocija nemščine kot jezika šole: 
- objava članka v Rogaških novicah 
- oglasna deska v šoli z vtisi                      učencev 
- objava slikovnega albuma na šolski spletni strani 
  

DA 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Ekskurzije v Avstrijo se je udeležilo 56 učencev iz 5 in 6 razreda. Učenci so imeli možnost preizkusiti znanje tujega jezika v praksi, 
saj je to najboljši način učenja. 
Naš prvi cilj je bila čokoladnica  Zotter, kjer so učenci z veseljem preizkušali več kot 200 slastnih čokoladnih okusov. Ogledali so 
si zanimiv dvojezični film, potem pa so se sami odpravili okušati čokolado. Pri tem so morali uporabljati nemško besedišče, saj je 
bilo vse zapisano v omenjenem jeziku. Prav tako so se morali sami znajti na blagajni. 
Pot smo nadaljevali do dvorca Herberstein, kjer je skozi stoletja domovala znana grofovska rodbina Herbersteinov. Kot posebna 
zanimivost dvorca je živalski vrt. V samem dvorcu so imeli učenci dvojezično delavnico (Der goldene Ritter), kateri je sledil viteški 
spopad in ogled prej omenjenega živalskega vrta. 
Na koncu smo se odpravili še do tematskega parka Stubenbergsee, ki ob jezeru ponuja številne tudi adrenalinske aktivnosti.  
Učenci so bili izzvani k uporabi nemškega jezika skozi celotno ekskurzijo. Poglabljali so nemški jezik, hkrati pa dobili motivacijo 
za nadaljnje učenje le tega.  
 
 

Č č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: mag. Nina Gašparac 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 1 
Razred/i: 9. razred 
Število vključenih učencev: 10  
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
4 dni 4 dni 100% 100% 

 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA v sodelovanju s TWIN AGENCIJO 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 
Učencem omogočiti stik z 
jezikovnim okoljem.  

Finančni okvir. Izbor najugodnejše ponudbe. Obročno poplačevanje se je 
izkazalo za ustrezno obliko. 

Raba jezika v ulični 
konverzaciji. 

Učenci ne uporabljajo 
nemščine kot jezika v ulični 
konverzaciji. 

Predhodno učenje ulične 
konverzacije. 

Učenci so rabili znanje jezika. 

Promocija jezika.  Nezainteresiranost. Drugačen pristop k 
promoviranju. 

/ 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Pregled seznama prijavljenih in poplačila.  DA 

 



 

 

Oktober Oblikovanje seznama z osebnimi podatki in 
posebnostmi učencev - udeležencev. 
Sestanek s starši in prijavljenimi kandidati. 
Izvedba (28. 10. 2016-31. 10. 2016). 

DA 

November Evlavacija. 
Promocija nemščine kot jezika šole - objava članka v 
Rogaških novicah. 
- oglasna deska v šoli z vtisi                      učencev 
-potopisno predavanje  

DA 

Maj 2015 konec preteklega šolskega leta: 
- program agencije TWIN se posreduje učencem 
-pridobijo se izjave za udeležbo 
-agenciji se prepošljejo  kontaktni podatki prijavljenih 
kandidatov 

DA 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Strokovne ekskurzije  (Postdam, Berlin in Dresden) so se udeležili vsi učenci, ki so v letošnjem letu obiskovali nemščino kot izbirni 
predmet.  S programskim delom ekskurzije so usvojili raznolike tematske vsebine v obsegu 16 ur, ki so sicer del šolskega kurikuluma 
(dežele nemškega govornega območja, bivanje v mestu, čas, nakupovanje, naročanje, izleti in potovanja, kratka predstavitev dežel 
nemško govorečega območja, …). 
 
Tovrstne ekskurzije so prav gotovo pomembne tudi za intelektualno rast posameznika, za oblikovanje samopodobe in samozavesti 
ter za vključevanje v družbo. Učenci širijo vednost o svojih zmožnostih jezikovnega sporazumevanja, saj neposredno uporabljajo 
jezik.  
 
 

Č

 
Izvajalec ID: ZDENKA IŽANC 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I., II., III. 
Vključeni razredi: 1.−9.   
Strateški cilji:  
CILJ 1: Razvijanje zavesti o pomenu branja in pismenosti nasploh. 
CILJ 2: Spoznavanje knjige kot dobrega pripomočka za kvalitetno preživljanje prostega časa, igro, zabavo in 

širjenje obzorij. 
CILJ 3: Spodbujanje branja. 
 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 

Realizacija po 
mesecih Operativni cilji Konkretizacija 

vsebin 
Tveganja 

Predvid Preprečitev 
September Priprava zanimivega 

začetka bralne 
sezone 2015/2016 

Otvoritev bralne 
sezone 

Nezainteresirano
st učencev za 
branje. 

      

Oktober Predstavitev knjig in 
priporočilnih 
seznamov za branje 

Priporočilni seznami             

November Predstavitev 
knjižnih novosti v 
ŠK in SIK 

Knjižne novosti  Pomanjkanje 
finančnih 
sredstev za 
nakup novitet. 

      

December Spremljanje bralcev 
in prebranih knjig. 

Kdo (ne)bere?             

Januar Priprava razstave 
knjig, ki so manj 
brane. 

Manj brane knjige             



 

 

Februar Učence, ki ne 
berejo za BZ, 
motivirati za branje. 

Motivacija za 
nebralce 

Slaba podpora 
tudi s strani 
staršev. 

      

Marec Spodbujanje branja. Pregled bralcev             
April Priprave na 

zaključek bralne 
sezone. 

Zaključek BZ Pomanjkanje 
finančnih 
sredstev za 
zanimiv 
zaključek BZ. 

      

Maj Evidentiranje 
bralcev in evalvacija 
dela. 

Evalvacija dela Padanje števila 
bralcev. 

      

Junij Podelitev priznanj 
bralcem in knjižnih 
nagrad zlatim 
bralcem ter priprava 
priporočil za 
nadaljnje delo. 

Priznanja in 
priporočila za naprej 

            

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: Posluh za nabavo knjižnih novosti v 
okviru finančnih zmožnosti oz. planiran mesečni znesek za nabavo aktualnega knjižnega gradiva.  
      
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja:  
ZLATI BRALCI so prejeli knjižno nagrado Album 14/15/16. 
Učenci, ki so devet let brali za slovensko bralno značko:  
Sandra Božič 
Eva Hohnjec 
Zala Jager 
David But 
Nika Drašković 
Janja Županec 
Tjaša Završki 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti:  
O zaključku BZ  naše šole z gostom Zvonkom Čohom je bila obveščena tudi zunanja javnost, saj je bil o tem 
dogodku objavljen prispevek v Rogaških novicah. 
Pred knjižnico v šoli so na razstavi osnutki ilustracij dramatizacije Topli potok, kar je na ogled vsem 
obiskovalcem šole, zlasti staršem, ki prihajajo na govorilne ure in roditeljske sestanke. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega 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 in nagrado za branje so učenci bralci na svetovni dan knjige, 23. aprila 2016, spoznali 
domačina po rodu, ilustratorja in umetnika Zvonka Čoha. Veliki umetnik se je učencem predstavil in na osnovi 
igrice, ki so jo uprizorili učenci POŠ Kostrivnica, naredil skice kot osnovo za ilustracije. 
V šolskem letu 2015/2016 je osvojilo priznanje za BZ   61,04 % bralcev. Zlatih bralcev je bilo le 7. 
 
 
Rad/rada bi dodal/dodala anekdoto, doživetje...:  
Učenci bralci in mentorji so na zaključku bralne značke zelo uživali. 
 
 

 
Izvajalec ID: ZDENKA IŽANC (šolska koordinatorica projekta) 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: III. 
Vključeni razredi: 7.  
Skupno število vključenih učencev: 54, od tega deklic: 26 in dečkov: 28 
 



 

 

Strateški cilji:  
CILJ 1:  Razvoj bralne kulture pri učencih različnih starostnih stopenj, zlasti v obdobju, ko branje pri            
                  mladostnikih upada. 
CILJ 2:  Sodelovanje in spoznavanje splošne knjižnice v kraju. 
CILJ 3:  Vsakemu sedmošolcu izvirno delo slovenskega pisca Damjana Šinigoja Iskanje Eme. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija po mesecih Operativni cilji Konkretizacija vsebin 

September Načrtovanje obiska v SIK. Dogovor za termin 
Oktober Spoznavanje Knjižnice 

Rogaška Slatina  
Gremo v splošno knjižnico 

Junij Seznanitev in prijava na 
nacionalni projekt za 
naslednje šolsko leto 
Oblikovanje poročila  

Prijava  
 
 
Poročilo o projektu 

 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta:  
1. decembra 2015 smo s sedmošolci obiskali Knjižnico Rogaška Slatina, kjer so učencem predstavili splošno 
knjižnico in knjižnično gradivo, projekt Rastem s knjigo, sistem Cobiss in iskanje knjig s pomočjo Cobiss-a. 
Vsi sedmošolci so prejeli knjigo Damijana Šinigoja Izginotje Eve, ki so jo kasneje prebrali za domače branje 
in se o njej pogovorili pri pouku slovenščine. 
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Tanja Pirš 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO  
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Ksenija Šket, Marta Weilguni, Gabrijela Žagar, Helena Mikša, Natalija Šlogar, 
Damjana Kralj, Janja, Bek, Tanja Pirš, Mojca Kmetec, Nataša Berk, Marjana Fuhrer, Leonida Špiljak, Ivica Ogrizek, Milena Vreš. 
Razred/i: 1. - 5.  
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
VIZ II. Osnovna šola Rogaška Slatina 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 
Medvrstniško sprejemanje, 
sprejemanje drugačnosti in 
sodelovanje 

                  

Spoznavanje različnih vrst 
kulture 

                  

Spodbujanje branja                   
 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
Februar 1. 2. -  5. 2. 2016 

* Etika in vrednote ( izdelava plakatov, medvrstniško 
sprejemanje. - sprejemanje drugačnosti, kultura). 
* Branje knjig (medvrstniško sodelovanje). 
* Obisk mestne knjižnice, razstav, raziskovanje - 
kultura vsepovsod okoli nas. 
* Kulturni vrtiljak - 5. 2. 2016 

Vsebine so bile realizirane, razen Kulturnega vrtiljaka. 
Namesto le tega je vila izvedena proslava ob 
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU. 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Učenci so se v projektnem tednu seznanjali z različnimi oblikami kulture. Velik poudarek je bil na medvrstniškem sprejemanju in 
sodelovanju. 
 
 



 

 

Č

 
Izvajalec ID: ZDENKA IŽANC 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: II.  
Vključeni razredi: 5. in 6.  
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 

       32       100 75  
 
 Strateški cilji:  
1. CILJ 1: Skrb za kvalitetno srečanje s knjigo. 
2. CILJ 2: Spoznavanje knjige kot dobrega pripomočka za kvalitetno preživljanje prostega časa, igro, zabavo 

in širjenje obzorij. 
3. CILJ 3: Skupinsko/skupno potovanje po domišljijskem svetu knjižnih junakov. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacij
a vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

September Evidentiranje 
članov in 
seznanitev z 
ID 

Predstavitev 
ID 

                              

Oktober Seznanitev z 
različnimi 
načini 
iskanja 
knjig/Podaja
nje mnenja o 
prebranem 

Knjiga me/te 
čaka. Poišči 
jo! 
Predstavi jo! 

                              

November Seznanitev 
in iskanje s 
pomočjo 
baze 
podatkov o 
knjigah in 
knjižnicah 

COBISS.SI                               

December Seznanitev z 
dLib  

Digitalna 
knjižnica 
Slovenije 

                              

Januar Sodelovanje 
pri reševanju 
Mega kviza 

Reši me!                               

Februar Sodelovanje 
pri projektu 
Evropa v šoli 

Kje je kaj?                               

April Priprava na 
zaključek BZ 

Kaj vem o 
gostu? 

                              

Maj Miselno 
popotovanje 
s knjižnimi 
junaki 

Priporočal bi                               

Junij Evalvacija 
dela z 
razstavo 

Kaj smo se 
naučili? 

                              

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: priložnostne razstave 
 



 

 

Predstavitev rezultata dela ID: na OS anketiranih učencev 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta:  
Interesna dejavnost je delno potekala po zastavljenem planu. Sprva je bil namen dejavnosti spodbujanje 
branja, vendar se je kaj kmalu pokazalo, da je treba izvajanje nadgraditi zaradi sposobnosti vključenih 
učencev. 
Tako smo se med drugim lotili ankete o branju šestošolcev in jo obdelali z grafi in komentarjem. Rezultate 
bomo predstavili na začetku šolskega leta 2016/2017 na OS sedmošolcev (anketirancev).  
Poseben poudarek bomo namenili dejstvu, da je ob izpolnjevanju ankete napisalo 36 učencev, da bo prebralo 
knjige za BZ, vendar je to realiziralo le 20 šestošolcev. 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Leonida Špiljak, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: mag. Karla Škrinjarić, spec. 
Razred/i: 4. POŠ Kostrivnica 
Število vključenih učencev: 9 
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
Pedagoški inštitut Ljubljana, izvajalec VIZ II. OŠ ROgaška Slatina 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 
Seznanitev s cilji projekta in 
pošiljanje seznamov učencev 

Premalo informacij Redno kontaktiranje s 
Pedagoškim inštitutom 

      

Usklajevanje z ravnateljico in 
ožjim timom ter seznanitev 
staršev 

Nezmogljivost računalnikov, 
nestrinjanje staršev 

Zagotoviti pravočasni pregled 
programske opreme. Starše 
natančno seznaniti s cilji 
projekta in zagotoviti 
anonimnost zbiranja in 
obdelave podatkov. 

      

Izvedba raziskave Zaradi manjšega števila 
učencev je na dan izvedbe 
potrebna sto procentna 
udeležba 

Zagotoviti prisotnost na 
testiranju na oba določena 
datuma. 

      

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

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
Januar       Potrditev sodelovanja v mednarodni raziskavi PIRLS 

Februar       Posredovanje podatkov o učencih na Pedagoški inštitut 
Marec       Izobraževanje 24. 3. 2016 
April       Izvedba raziskave 19. 4. 2016 in 20. 4. 2016 
Maj       Izpolnjevanje vprašalnikov za ravnatelje, vodje podružnic in učitelje 4. 

razredov - razredničarka 
 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
VIZ II. OŠ Kostrivnica je bila izbrana za sodelovanje v mednarodnem projektu bralne pismenosti PIRLS. Raziskavo je po navodilu 
Pedagoškega inštituta izvedla koordinatorica projekta in sicer v dveh delih. Prvi dan so učenci reševali naloge v naprej pripravljene 
zvezke, drugi dan pa preko računalniškega programa. Cilj projekta je preverjanje bralnega razumevanja v več kot šestdesetih 
sodelujočih državah. Rezultati testiranj za izbrano skupino učencev in v primerjavi z ostalimi sodelujočimi državami bodo znani 
jeseni.      
 

 
Č Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Matejka Tirgušek 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Razred/i: 7. razred 
Število vključenih učencev: 3 učenci 



 

 

 
Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

10 12 120  100 % 
 
Udeležba na tekmovanju: šolsko 
 
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 

Navdušiti učence za 
raziskovalno dejavnost. 

Učenci se ne odločajo za 
raziskovanje. 

Deliti navdušenje z otroki 
in predstaviti dolgoročne 
koristi raziskovalnega dela. 

V prihodnjem šolskem letui 
povabiti več učencev k 
raziskovalni dejavnosti že 
na začetku šolskega leta. 
Ponuditi nabor 
raziskovalnih tem, ki bi jih 
lahko zanimal.   

Naučiti učence 
metodološkega pristopa k 
raziskovanju. 

Ne razumejo in ne znajo 
pristopati na ustrezen način 
k raziskovalnemu 
problemu. 

Učence seznaniti z ustrezno 
literaturo in jih voditi skozi 
proces dela. 

Pristop je bil ustrezen. 

Naučiti učence 
interpretacije podatkov.  

Ne znajo kritično in 
analitično predstaviti 
dobljenih rezultatov.  

Naučiti učence analitičnega 
razmišljanja (kaj nam 
podatki povejo, kaj lahko 
sklepamo iz njih).  

Pristop je bil ustrezen.  

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
Januar Priprava vprašalnika o oliki 

nekoč. Izvedba: 
medgeneracijski intervju.  

Delo je bilo izpeljano v skladu z načrtom. 

Februar Izvajanje intervjujev. Delo je bilo izpeljano v skladu z načrtom.  
Marec Izvajanje intervjujev. Priprava 

brošure in javnih predstavitev.  
Delo je bilo izpeljano v skladu z načrtom.  

April Javna predstavitev razrednega 
projekta Olika je odlika na 
dnevu šole.  
Priprava anketnih 
vprašalnikov o oliki danes za 
učence četrtih in sedmih 
razredov.  

Delo je bilo izpeljajo v skladu z načrtom. 

Maj Izvedba raziskave, obdelava 
podatkov, intepretacija 
podatkov in ugotovitve. 

Delo je bilo izpeljano v skladu z načrtom.  

Junij Javna predstavitev 
raziskovalnih nalog. 
Evalvacija dela in načrtovanje 
aktivnosti za naslednje šolsko 
leto.  

 Raziskovalna naloga Olika, kot se šika zaradi časovne stiske še ni 
dokončno napisana, čeprav so podatki že interpretirani in obstaja 
tudi projekcija, zato bo to delo dokončano septembra 2016.  

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Obe raziskovalni nalogi sta bili v torek, 14. 6. 2016,  zelo uspešno predstavljeni tudi v Knjižnici Rogaška Slatina. Matic Krapež 
Došler, 7. b. je del raziskave, ki je bila posvečene učencem četrtega razreda, predstavil tudi na junijskem roditeljskem sestanku za 
starše učencev iz četrtega a in četrtega b.  
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Raziskovalna naloga Olika je odlika (predstavitev razrednega projekta o oliki nekoč 7. a), Klara Hrup, Aneja Pašalić, 7. a 
Raziskovalna naloga Olika, kot se šika (o oliki četrtošolcev in sedmošolcev danes), Matic Krapež Došler, 7. b 
 

 
 
 



 

 

Č

 
Izvajalec ID: Marjana Zajko 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. VIO 
Vključeni razredi: 1., 2. r 
Skupno število vključenih učencev: 9 od tega deklic: 4 in dečkov: 5 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

20 / 15 /             
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Pridobivanje temeljnega znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo sodobne 

računalniške tehnologije za zadovoljevanje različnih potreb. 
CILJ 2: Razvijanje sistematičnosti, samostojnosti, ustvarjalnosti in kreativnosti pri delu z računalnikom. 
CILJ 3: Razvijanje komunikacijske zmožnosti in spretnosti. 
 
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 Učenci: 
se 
seznanijo 
z 
računalniš
ko učilnico, 
 
spoznajo 
svoje 
delovno 
mesto, 
 
se 
seznanijo 
s  pravili 
obnašanja 
v 
računalniš
ki učilnici, 
se 
navajajo 
na 
samostojni  
vklop in 
izklop 
računalnik
a, 
uporabljajo 
smerne 
tipke in 
miško, se  
seznanjajo 
z 
namenom 
komunicira
nja na 
internetu,  
 

Ogled 
računalniške 
učilnice. 
 
 
Oprema v 
računalniški 
učilnici. 
 
Pravila 
vedenja v rač. 
učilnici. 
 
 
Premikanje s 
smernimi 
tipkami, 
uporaba 
miške. 
 
Raziskovanje 
interneta - 
kopiranje 
fotografij. 
 
Spreminjanje 
slike zaslona. 
 

                              



 

 

Februar razvijajo 
osnove 
programira
nja v 
računalniš
kem 
programu 
LOGO, 
sodelujejo 
na 
šolskem 
tekmovanj
u LOGO, 
seznanjajo 
se z 
varnim 
komunicira
njem na 
spletu,  
   

Ustvarjanje z 
želvico Elvico. 
 
 
 
 
 
 
 
Šolsko 
tekmovanje za 
računalniški 
pokal logo. 
 
 
 
Varnost na 
spletu - 
safe.si.  

                              

Marec sodelujejo 
na 
državnem 
tekmovanj
u za 
računalniš
ki pokal, 
pridobivajo 
temeljna 
znanja, 
spretnosti 
in navade 
za 
učinkovito 
in uspešno 
uporabo 
sodobne 
računalniš
ke 
tehnologije 
za 
zadovoljev
anje svojih 
in 
družbenih 
potreb, 
 

Državno 
tekmovanje za 
računalniški 
pokal. 
 
Raziskovanje 
interneta - 
kopiranje 
fotografij. 
 
 
Ustvarjanje 
wordovega 
dokumenta. 
 

                              

April pridobivajo 
temeljna 
znanja, 
spretnosti 
in navade 
za 
učinkovito 
in uspešno 
uporabo 
sodobne 
računalniš
ke 
tehnologije 
za 

Ustvarjanje 
wordovega 
dokumenta, 
pisanje 
besedila s 
piktogrami, 
dodajanje slik. 

                              



 

 

zadovoljev
anje svojih 
in 
družbenih 
potreb, 

Maj pridobivajo 
temeljna 
znanja, 
spretnosti 
in navade 
za 
učinkovito 
in uspešno 
uporabo 
sodobne 
računalniš
ke 
tehnologije 
za 
zadovoljev
anje svojih 
in 
družbenih 
potreb, 

Ustvarjanje 
wordovega 
dokumenta, 
pisanje 
besedila s  
piktogrami, 
dodajanje slik. 

                              

Junij uporabljajo 
slikarja.   

Raziskovanje 
slikarja, 
ustvarjaneje 
slik. 

                              

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

učenci ID 
Računalniško 
opismenjevanje 

sošolcem II.OŠ Rogaška 
Slatina 

junij prepis besedil razvijanje 
veščin uporabe 
računalnika 

       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Učenci se prizkušajo v pisanju besedila, kjer dodajajo piktograme 
v obliki slik z interneta. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: K interesni dejavnosti Računalniško 
opismenjevanje je bilo vključenih 12 učencev iz 1. in 2. razreda. Interesna dejavnost se je zaradi zasedenosti 
računalniške učilnice in drugih dejavnosti začela izvajati po prvem redovalnem obdobju. Potekala je enkrat 
tedensko, osmo šolsko uro. Učenci so lahko delovali samostojno ali v paru. 
 
 

 
Izvajalec ID: Karla Koražija, prof. 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. VIO 
Vključeni razredi: 3. 
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 

/ /       6 (maj - junij) 100       
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: prejemanje določenih vrednot, razvijanje empatije  preko zgodbe   



 

 

CILJ 2: spodbujanje razmišljanja in izražanja 
CILJ 3: razvijanje branja z razumevanjem  
 
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       oblikovanje 
programa ID, 
oblikovanje 
seznama 
prijavljenih 
učencev 

                              

April       seznanitev 
učencev s 
terminom 
izvajanja ID 

                              

Maj branje 
zgodb, 
razmišljanj
a in 
pogovor o 
prebranem 

                        da       

Junij branje 
zgodb, 
razmišljanj
a in 
pogovor o 
prebranem 

                        da       

 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta:  
Največ nevšečnosti je tudi v letošnjem šolskem letu povzročila določitev termina izvajanja ID (večina učencev 
je bilo namreč vključenih v več ID). Interesna dejavnost je potekala enkrat na teden in sicer ob torkih, od 
13.50 do 14.35. ure.  V letošnjem letu sem izbrala zbirko 6 knjižic z naslovom Vile pripovedujejo o …, avtorjev 
Rose M. Curto in Aleixa Cabrere, ki ponuja razmišljanja o vrednotah, kot so velikodušnost, pogum, 
samozavest,odgovornost, hvaležnost, vživljanje, kar se je lepo navezovalo na projekt Etika in vrednote, ki 
poteka na šoli. Letos so bili bralci zgodb izključno učenci, aktivno pa so tudi razmišljali in razglabljali o prebrani 
zgodbi oz. sporočilu, ki ga je posamezna zgodba ponujala.   
 

 
Č Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Natalija Horvat 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Helena Mikša, Marjana Zajko, Marta Weilguni, Petra Dragojevič, Mojca Pažon, Mojca 
Kmetec 
Razred/i: 1 - 5 
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
II. OŠ Rogaška Slatina, Knjižnica Rogaška Slatina 
 
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 

      - skrbno načrtovana 
organizacija in dosledno 
upoštevanje 
dogovorjenih navodil 

      



 

 

- ohranjanje tradicije in zavedanje 
pomena le te 
- spoznajo znane pregovore in misli iz 
svojega okolja ter razumejo pomen le 
teh 

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh zavedenih 
ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

November II. OŠ Rogaška Slatina Projekt je zasnovan tako, da se povezujejo in 
prepletajo vsebine tako iz preteklega 
šolskega leta kot letošnjega leta. Nanašajo se 
na domeni pravičnost in tradicija. Povezujejo 
tri generacije in vzgojno-izobraževalno 
ustanovo (II. OŠ Rogaška Slatina: centralna 
šola, podružnici Kostrivnica in Sveti 
Florijan).Sodelujoči v projektu: učitelji, 
učenci v oddelkih podaljšanega bivanja, 
starši in stari starši ter Knjižnica Rogaška 
Slatina. Izvedba projekta v tednu od 16. 11. - 
20. 11. 2016 (vsebine so se nadaljevale v 
Knjižnici Rogaška Slatina: razstava starih 
iger in igrač).  

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Vsebine projekta izhajajo iz modula pravičnost. Zajemajo področje zgoščene modrosti in pravil igre. Namen je bil spoznati 
pregovore in misli posameznikov, ki skrivajo modrost narodov, ki se oblikujejo skozi stoletja. S pogovorom o pregovoru in iskanju 
konkretnih primerov, ko ta velja, otroci lažje razumejo neko vrednoto. Primere smo iskali v domačem okolju s starši in starimi starši. 
Pravila igre in upoštevanje pravil omogočajo pravično igro. Sodelujočim omogočajo dolgoročno iskanje igre in dajejo varnost, saj 
vedo, kaj pričakovati. Igrali smo se ljudske igre, ki imajo jasna navodila in jih večina otrok že pozna. Izdelane igre in prikaze izvedbe, 
smo razstavili v Knjižnici Rogaška Slatina ob prazniku Zemlje. Po koncu igre smo namenili posebno pozornot občutkom, kako smo 
se počutili ( prijetno, če so se pravila upoštevala).  
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Tanja Pirš 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO   
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Janja Bek, Tanja Pirš, Marjana Gregorčič 
Razred/i: 3.a, 3.b, 3.k 
Število vključenih učencev: 60 
 

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

 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
VIZ II. Osnovna šola Rogaška Slatina 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 
6. 10. 2015 
* Spoznavanje kulturne 
dediščine - tradicija 

Vremenske neprilike, vožnja z 
vlakom 

Primerna obutev in oblačila, 
dežniki. V skrajnem primeru 
odpoved izvedbe 
naravoslovnega dneva. 
Strogo upoštevanje pravil 
varne vožnje z vlakom. 

      

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
Oktober Muzej na prostem Rogatec, Tanja Pirš Realizirano 

 
 



 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Učenci so spoznali pomen tradicije. Ustvarjali so v delavnicah domače obrti. 
Veliko doživetje jim je bila vožnja z vlakom. V celoti so upoštevali pravila varne vožnje in upoštevanja varnosti na železniški 
postaji. 
 
 

 
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, Damjana Kralj, 
Danica Žurga, Natalija Šlogar, Marjana Zajko, Ksenija Šket, Mojca Kmetec, Nataša Berk, Mitja Štorman, Klavdija Namurš, Eva 
Gologranc, Marko Čonžek, Tina Dimec Ivanjko, Melita Plemenitaš Tkalec, Alenka Klemenčič, Natalija Horvat, Marjana 
Plemenitaš, Mojca Pažon, Petra Dragojević, Martin Druškovič, Marta Strniša, Marjana Führer, Leonida Špiljak, Ivica Ogrizek, 
Milena Vreš  
Razred/i: 1.-5. 
Število vključenih učencev:       
 

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. 1 Organizirati 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  

Na elektronsko sporočilo se niso odzvali 
vsi zavodi. 
 
Objava zbirnika v Rogaških novicah, 2. 
10. 2015. 
Zapis besedila se je izvedel 11. 9. 2015. 

      

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

Aktivnosti so se izvedle skladno z 
načrtovanjem v obdobju od 5. 10. do 9. 
10. 2015. 
 
Tradicionalno druženje učencev OPB I. 
in II. OŠ Rogaška Slatina v organizaciji 

      



 

 

6. 2 Marjana Zajko I. OŠ Rogaška Slatina je potekalo na I. 
OŠ Rogaška Slatina v sredo, 7. 10. 2015. 
Načrtovan predstavitveni dan v OPB, 8. 
10. 2015, se zaradi slabega vremena ni 
izvedlo. 
 

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Načrtovan program smo realizirali skladno z našimi možnostmi. Veseli nas, da se je ohranilo tradicionalno druženje učencev OPB 
I. in II. OŠ Rogaška Slatina.  
 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Janja Bek, Milena Vreš 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO, III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Eko učenci in vsi zaposleni 
Razred/i: 1. - 9. razred 
Število vključenih učencev: VSI 
 
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 
Izvajanje treh projektov za 
ohranitev zelene eko zastave: 
1. Odpadki, 
2. Ekokviz in 
3. Likovno ustvarjanje. 

/ / / 

Sodelovanje v različnih 
zbiralnih akcijah 

Velika količnina zbranega 
papirja, ki prehitro zapolni 
zabojnik. 

Hitra komunikacija z 
organizacijo, ki nam priskrbi 
nov zabojnik. 

/ 

Sodelovanje v ozaveščevalnih 
akcijah in izbirnih aktivnostih. 

/ / / 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Janja Bek, Milena Vreš Uspešno oddan in izpolnjen ekoakcijski načrt. 
Oktober Janja Bek, Milena Vreš Jesenska akcija zbiranja starega papirja. 

Zbrali smo 8667 kg starega papirja. 
November Janja Bek, Milena Vreš, Nataša 

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

December Janja Bek, Milena Vreš Uspešno smo izvedli likovni natečaj- likovni natečaj Zdrav način življenja 
(I. VIO) in Ekološka kmetija (II. VIO). 

Januar Janja Bek, Milena Vreš Sodelovalo je pet ekip po trije učenci iz 6., 7. in 8. razreda na spletu 
(priprave in šolsko tekmovanje). Povabilo eko in ostalih učencev v začetku 
šolskega leta.   

Februar Janja Bek, Milena Vreš Zimska akcija zbiranja starega papirja. 
Zbrali smo 6519 kg starega papirja. 

Marec Janja Bek, Milena Vreš Eko paket- izdelava vozil iz tetrapaka. Sodelovanje na izboru.  
April Janja Bek, Milena Vreš, Dragan 

Šučur 
Spomladanska akcija zbiranja starega papirja. 
Zbrali smo 5148 kg starega papirja. 
Druženje in gibanje vseh generacij je bilo izvedeno skupaj s I. in III. OŠ. 
Eko razstava iger nekoč iz odpadnih materialov ob svetovnem dnevu 
zemlje v predprostoru trgovine Tuš.  

Maj Janja Bek, Milena Vreš Uspešno izpolnjen in zaključen ekoakcijski načrt. 
Junij Janja Bek, Milena Vreš Evalvacija in načrt dela za nasednje šolsko leto. 

 
 



 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
V šolskem letu 2015/2016 smo izvedli tri projekte iz ekoakcijskega načrta in sicer: 
1. ODPADKI - EKOPAKET 
2. OHRANJANJE NAŠEGA SVETA - EKO KVIZ 
3. LIKOVNO USTVARJANJE (Zdrav način življenja) 
 
Izvedli smo še tri zbiralne akcije zbiranja starega papirja. Učenci, starši in učitelji smo pridno prinašali stari papir v šolo, učenci eko 
sveta so ga stehtali in zapisali  količino na posamezen razred. Podatke smo prikazali v tabeli. Skupaj smo zbrali 20334 kg starega 
papirja. 
Vso leto smo pridno zbirali tudi zamaške  in tako pomagali ljudem v stiski. 
Zbirali smo tudi odpadne tonerje, kartuše in baterije in sodelovali s podjetjem Bitea, ki nam je odvažalo nevarne odpadke. 
Na prvi triadi smo v okviru pouka in OPB-ja izdelali igre nekoč iz odpadnega materiala in tako opozarjali na vrednoto varčevanja.  
Izdelke smo ob svetovnem dnevu zemlje, 25. 4. 2016,  razstavili  v prostorih trgovine TUŠ Rogaška Saltina. Vso leto smo dali 
poudarek na varčevanju z elektriko, z vodo, s papirjem in papirnatimi brisačkami. Tedensko smo čistili okolico šole in sodelovali  
pri spomladanskem čiščenju v kraju, s čimer smo skrbeli za lepše okolje v našem kraju.  Naša prednostna naloga je še vedno ločeno 
zbiranje vseh vrst odpadkov in zmanjševanje odpadkov.  Sodelovali smo pri projektih (natečaji, razpisi,...).    
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Matejka Tirgušek 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 
Razred/i: 4. do 9. razreda 
Število vključenih učencev: 14 učencev 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
10 8 80 %  100 % 

 
Udeležba na tekmovanju: šolsko 
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
Zveza prijateljev mladine Slovenije.  
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Na podlagi izhodiščne teme 
(PASTI 
MLADOSTNIŠTVA) 
pripravijo akcijski načrt z 
mogočimi rešitvami.  

Ne najdejo rešitev na 
izpostavljene probleme.  

Pomoč in usmerjanje 
mentoric, iskanje drugega 
mnenja.  

Več časa posvetiti 
razmišljanju o dani temi.  

Svoja razmišljanja in 
rešitve zanje predstavijo na 
različne načine (pisno, 
ustno, v obliki plakata in 
posnetega gradiva) na 
šolskem, občinskem in 
medobčinskem parlamentu.  

Predstavitev ni učinkovita, 
prepričljivo izpeljanja.  

Podaljšanje časa za 
oblikovanje gradiva in 
pripravo na predstavitev.  

Izkoristiti različne 
možnosti nastopanja v 
javnosti, ker se tako 
zmanjša trema pred 
nastopanjem v neznanem 
okolju.  

Naučijo se problemskega 
pristopanja k določeni temi 
in iskanja ustreznih rešitev 
zanje. 

Rešitve, ki jih poiščejo, 
niso izvedljive.  

Konkretizacija problema, 
zmanjšan obseg delovanja, 
uresničljivost idej.  

Začeto delo - teden brez 
odpadne hrane - razširiti na 
daljše časovno obdobje oz. 
uzavestiti in ponotranjiti.  

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September             

Oktober Uvodni sestanek 
predstavnikov razredov in 
mentorice.  

Delo je bilo izpeljano v skladu z načrtom.  

November Sestanki, izpostavljanje 
problemov v zvezi z 
obravnavano temo in iskanje 
poti za njihovo rešitev.   

Delo je bilo izpeljano v skladu z načrtom. Za boljšo informiranost o 
sestankih bodo v naslednjem šolskem letu termini srečanj objavljeni 
tudi na šolski spletni strani.   



 

 

December Sestanki, izpostavljanje 
problemov v zvezi z 
obravnavano temo in iskanje 
poti za njihovo rešitev. 
Reševanje zaznanih 
problemov.   

Delo je bilo izpeljano v skladu z načrtom.     
 

Januar Priprave in izvedba šolskega 
otroškega parlamenta.  

Pogovori o pasteh mladostništva na oddelčnih urah. 

Februar Udeležba na občinskem 
parlamentu na I. OŠ Rogaška 
Slatina in predstavitev dela.  

Zaradi racionalizacije je občinsko srečanje odpadlo.  

Marec Udeležba na medobčinskem 
parlamentu.  

Medobčinski otroški šolski parlament je na OŠ Lesično potekal 30. 
3. 2016.  

Junij Evalvacija dela in načrtovanje 
aktivnosti za naslednje šolsko 
leto.  

Delo je bilo izpeljano v skladu z načrtom. Tema, ki se ji bomo 
posvečali v naslednjem letu, je: OTROCI IN NAČRTOVANJE 
PRIHODNOSTI.  

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Kot vsako leto je mogoče ugotoviti, da so pri akcijah otroškega parlamenta posamezniki, ki so bili v oddelčnih skupnostih izbrani 
kot predstavniki, zelo različno dejavni. Letos je treba posebej pohvaliti učence devetih razredov, ki so na občinskem parlamentu v 
Lisičnem dobro opravili svojo nalogo in samozavestno ter prepričljivo predstavili svoje mnenje oz. mnenje skupine, v kateri so 
delali.    
 
 

Č

 
Č Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Mitja Štorman, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO 
Razred/i: 1., 2. in 3.. razred ter podružnice Kostrivnica in Sveti Florijan od 1.-5. razred 
Število vključenih učencev: 61 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
5x35 5x35 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 
Učence seznaniti z bistvenimi 
značilnostmi nemškega 
jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik.  

Nezainteresiranost učencev  Na zanimiv in razumljiv način 
podati vsebine 

Učenci so se letos vpisali na 
nadstandardni program 
nemščine že od prvega 
razreda dalje. 

Učence zainteresirati za 
nadalnje učenje nemškega 
jezika 

Neprimeren čas izvajanja, saj 
bi se učenci raje igrali v 
varstvu. 

Učencem pokazati uporabo 
naučenega in jih tako 
zainteresirati. 

Določene učence čas ne moti, 
se pa vedno najdejo takšni, ki 
bi želeli zjutraj še malo spati. 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Mitja Štorman Spontano usvajati prvine nemškega jezika. Prodobivati občutek in 

posluh za jezik preko igre in glasbe. 
Oktober Mitja Štorman Spontano usvajati prvine nemškega jezika. Prodobivati občutek in 

posluh za jezik preko igre in glasbe. 
November Mitja Štorman Spontano usvajati prvine nemškega jezika. Prodobivati občutek in 

posluh za jezik preko igre in glasbe. 
December Mitja Štorman Spontano usvajati prvine nemškega jezika. Prodobivati občutek in 

posluh za jezik preko igre in glasbe. 
Januar Mitja Štorman Spontano usvajati prvine nemškega jezika. Prodobivati občutek in 

posluh za jezik preko igre in glasbe. Izdelava lastnih iger in vaje z 
njimi. 



 

 

Februar Mitja Štorman Spontano usvajati prvine nemškega jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik preko igre in glasbe. Izdelava lastnih iger in vaje z 
njimi. Izdelava lastnih kartic za ponavljanje. 

Marec Mitja Štorman Spontano usvajati prvine nemškega jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik preko igre in glasbe. Izdelava lastnih iger in vaje z 
njimi. Delo z učnimi listi. 

April Mitja Štorman Spontano usvajati prvine nemškega jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik preko igre in glasbe. Izdelava lastnih iger in vaje z 
njimi. 

Maj Mitja Štorman Spontano usvajati prvine nemškega jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik preko igre in glasbe ter filmske vzgoje. 

Junij Mitja Štorman Spontano usvajati prvine nemškega jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik preko igre in glasbe ter filmske vzgoje. 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Učenje jezika je potekalo preko igre . Bilo je veliko ponavljanja  in utrjevanja. Učenci so si tudi sami izdelovali kartice, igre in jih 
uporabljali pri učenju. Poslušali smo glasbo in poskušali praktično uporabljati jezik. Imeli smo tudi filmsko vzgojo, delali pa smo 
tudi zunaj in v računalniški učilnici. Ob zaključku smo priredili tudi nemške delavnice, kjer smo preizkusili naše znanje na igriv 
način. Realizirane so bile vse ure, večina učencev pa bo z učenjem jezika nadaljevalo.  
 
 

Č Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Mitja Štorman, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO   
Razred/i: 6. razred 
Število vključenih učencev: 40 
 

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

 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
Občina Rogaška Slatina in VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 
Učence seznaniti z bistvenimi 
značilnostmi nemškega 
jezika. Prodobivati občutek in 
posluh za jezik.  

Nezainteresiranost učencev  Z različnimi pristopi 
motivirati učence. 
Aktualizirati določene 
praznike. 

Dodatni programi in 
aktualizacije zelo pozitivno 
vplivajo na učence in 
posledično učenje jezika. 

Razumeti določene slovnične 
strukture 

Težko razumevanje 
slovničnih struktur 

Primerjati slovnične strukture 
v različnih jezikih 

Ni bilo težav. 

Pripraviti učence za nadaljne 
učenje nemškega jezika. 

Jezik učencem ni zanimiv ali 
jim je pretežak. 

Na zanimiv in razumljiv način 
podajati vsebine. 

/ 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Mitja Štorman Razviti globalno in detaljno razumevanje.  

Razviti strategije branja in poslušanja. 
Razumevanje slovničnih struktur. Vse ure so bile realizirane. 

Oktober Mitja Štorman Razviti globalno in detaljno razumevanje.  
Razviti strategije branja in poslušanja. 
Razumevanje slovničnih struktur. Vse ure so bile realizirane. 

November Mitja Štorman 
 

Razviti globalno in detaljno razumevanje.  
Razviti strategije branja in poslušanja. 
Razumevanje slovničnih struktur. Vse ure so bile realizirane. 

December Mitja Štorman Razviti globalno in detaljno razumevanje.  
Razviti strategije branja in poslušanja. 
Razumevanje slovničnih struktur. Vse ure so bile realizirane. 

Januar Mitja Štorman Razviti globalno in detaljno razumevanje.  
Razviti strategije branja in poslušanja. 
Razumevanje slovničnih struktur. Vse ure so bile realizirane. 

Februar Mitja Štorman Razviti globalno in detaljno razumevanje.  



 

 

Razviti strategije branja in poslušanja. 
Razumevanje slovničnih struktur. Vse ure so bile realizirane. 

Marec Mitja Štorman Razviti globalno in detaljno razumevanje.  
Razviti strategije branja in poslušanja. 
Razumevanje slovničnih struktur. Vse ure so bile realizirane. 

April Mitja Štorman Razviti globalno in detaljno razumevanje.  
Razviti strategije branja in poslušanja. 
Razumevanje slovničnih struktur. Vse ure so bile realizirane. 

Maj Mitja Štorman Razviti globalno in detaljno razumevanje.  
Razviti strategije branja in poslušanja. 
Razumevanje slovničnih struktur. Vse ure so bile realizirane. 

Junij Mitja Štorman Razviti globalno in detaljno razumevanje.  
Razviti strategije branja in poslušanja. 
Razumevanje slovničnih struktur. Vse ure so bile realizirane. 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Imeli smo 2 skupini učencev in sicer 6.b in 6.ac, skupaj 40 učencev. Realizirali smo 70 urni program. V tem šolskem letu smo 
poskušali čim bolj aktualizirati dneve in praktično uporabljati naučeno, zato smo se tudi podali v sosednjo Avstrijo na enodnevno 
ekskurzijo. Vsi učenci so bili pozitivno ocenjeni, večina pa se je vpisala k nemškemu jeziku tudi v naslednjem šolskem letu.  
 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Petra Polajžer 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: (11) 
Razred/i: 1., 2., 3. razred 
Število vključenih učencev: 193 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
315 315 100       

  
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
Zavod- FORMA 3D 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 
interpletacija novih 
pedagoških pristopov, ki bodo 
pripomogli k 
kakovostnejšemu 
pedagoškemu delu 

neveščost v različnih tehnikah 
poučevanja 

dodatna izobraževanja       

povečati pestrost, kreativnost 
in dinamiko 

neupoštevanje fittove 
metologije poučevanja 

fit metologija; načelo 
pestrosti, postopnosti, 
kreativnosti… 

      

razviti medpodročno 
povezovanje in s tem 
izboljšati medsebojno 
sodelovanje pedagoških 
delavcev 

nesodelovanje  sodelovanje z učiteljicamitudi 
na drugih učnih področjih, 
aktualna situacija 

      

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September FIT AKCIJSKI NAČRT sledili predvidenim aktivnostim po načrtu in uspešno realizirali 
Oktober FIT ČUTNA POT (vsi učitelji) 

SVETOVNI DAN HOJE 
(Natalija Šlogar) 

realizirali v mesecu oktobru. Čutno pot so načrtovali in izdelali učenci sami. 
Učiteljice so bile samo kkrdinatorice. 

November PARMANENTNO 
IZOBRAŽEVANJE (Zavod FIT) 

udeležba koordinatorja na izobraževanju 



 

 

December PRAKTIČNA DELAVNICA - 
AKTIV (Polajžer Petra) 

izpeljava praktične delavnice s strani koordinatorice za ostale učitelje 
vključene v projekt 

Januar SVETOVNI DAN BREZ 
TELEVIZIJE IN 
RAČUNALNIKA (Ksenija Šket) 

izdelali obvestila in se ta dan v čim večjem številu odreči IKT tehnologiji. 
Izpeljali anketni vprašalnik 

Februar PRAKTIČNA DELAVNICA 
_aktiv (Petra Polajžer) 

izpeljava praktične delavnice s strani koordinatorice za ostale učitelje 
vključene v projekt 

Marec MEDSEBOJNE HOSPITACIJE 
(Ksenija Šket) 

pripravile aktivne tematske delavnice učitelj - učitelju 

April SVETOVNI DAN ZDRAVJA 
(Janja Bek) 

pravočasno objavili obvestila za starše in poskušali v čimvečjem številu 
apelirati na pomen hoje. Izpeljali literarni in likovni dan v OPB na temo jaz 
in hoja 

Maj SVETOVNI DAN ŠPORTA 
SVEETOVNI DAN DRUŽINE 
(vsi učitelji) 
SVETOVNI DAN ŠPORTA 
(Petra Polajžer) 

ob dnevu športa izpeljali športni dan z naslovom festival iger. Učenci so se 
seznanili z dodatnimi športnimi aktivnostmi in vsebinami, ki se pri rednih 
urah šota ne izvajajo v tolikšni meri. (kolesarjenje, golf , bassbol, igriva 
košarka..) 

Junij EVALVACIJA PROJEKTA (vsi 
učitelji) 

izvedli evalvacijo projekta 
na tretjem posvetu je koordinatorica predavala tudi o primeru dobre prakse 
o vključenosti samega projekta v redne ure pouka 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Mednarodni projekt Fit Slovenija je projekt, s katerim skrbimo za promocijo telesne dejavnosti za krepitev zdravja otrok in 
mladostnikov v vseh okoljih. Učitelje s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremlja z metodami in pristopi, s 
katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata v svoje učilnice – neodvisno od starosti otrok in predmetnega področja, ki ga 
poučujejo. 
Projekt je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se osredotočajo na 
povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Gibanje in zadostna hidracija pomembno 
vplivata na delovanje celega človeškega telesa, tudi možganov, zato je cilj projekta povečati telesno dejavnost in zagotoviti hidracijo. 
Tako se krepi zdravje, izboljša učno okolje in uspeh.Fit vadbeni programi so bili privlačni in ustrezno dostopni vsem otrokom, ne 
glede na njihove gibalne sposobnosti, spol, starost. Oblikujejo jih energične, vznemirljive in zabavne gibalno/športne aktivnosti, 
katerih moto je vrniti igro v športno vzgojo otrok, ter s tem gibanje in šport otrokom predstaviti kot potrebo.Športne igre so 
vključevale najrazličnejše rekvizite in pripomočke.  
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.   
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Petra Polajžer 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: (11) Gabrijela Žagar, Helena Mikša, Ksenija Šket, Marta Weilguni, Damjana Kralj, 
Natalija Šlogar, Janja Bek, Tanja Pirš , Melita Plemenitaš Tkalec, Mojca Pažon, Marko Čonžek  
Razred/i: 1. , 2. , 3. razred 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
15 15 100 100 

 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
ZAVOD FIT - FORMA 3D 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 
Integracija fit vadbenih vsebin 
v ure športa      

odpadel ure  sprotno nadomeščanje in 
pokrivanje realizacije 

      

Sprotno načrtovanje 
posameznih vsebin in 
obveznosti v projektu 

prepozno načrtovanje in 
obveščanje  

štirinajst dni pred izvedbo 
potrebno spomniti zadolženo 
osebo za določeno aktivnost 

      

Izdelava enotnih opisnikov po 
različnih zahtevnostnih 
ravneh 

nedržanje zastavljenih ciljev medsebojno sodelovanje in 
upoštevanje dogovorjenih 
ciljev in standardov znanja  

      



 

 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September izdelava FIT AKCIJSKEGA 

NAČRTA (Petra Polajžer) 
načrtovale  že v mesecu juniju, z načrtom smo bile zadovoljne in po planu 
tudi izvedle vse aktivnosti 

December praktična delavnica (Petra 
Polajžer) 

izpeljava praktične delavnice, na kateri so bile podane vsebine iz FIT 
izobraževanja za koordinatorje 

April praktična delavnica (Petra 
Polajžer) 
 
FIT izobraževanje z gospo 
Barbaro Konda 

izpeljava praktične delavnice, na kateri so bile podane vsebine iz FIT 
izobraževanja za koordinatorje 
 
pridobivanje novih tehnik poučevanjaz  integracije športnih vsebin  v sam 
pouk ne samo pri športu - aktivni možgani 

Maj Evalvacija projekta (vsi)       
 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Aktiv FIT je v letošnjem šolskem letu skrbel za sprotno načrtovanje FIT vadbenih gibalnih vsebin ne samo na  urah športa temveč 
tudi pri ostalih urah pouka- aktivni možgani. Sodeloval je pri prijavi projekta in se odločal pri izbiri dodatnih vsebin, ki so vezane 
na svetovne dni v povezavi s projektom učimo za življenje. Skrbel je za sprotno in ažurno obveščanje staršev glede posameznih 
pomembnih datumov in vsebin, ki so bile vezane na sam projekt preko LCD-ja in internetne strani. Celotni tim je zelo uspešno 
sodeloval pri izdelavi  čutne poti v sadovnjaku za šolo,pripravi posameznih športnih dni, pripravi delavnic za učiteljice in starše. Ob 
zaključku šolskega leta smo projekt zaključili z evalvacijo projekta in načrtovanimi vsebinami za naslednje šolsko leto, kjer smo 
bili predvsem pozori na realizacijo vsebin v prvem polletju. 
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Petra Polajžer 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu:       
Razred/i: 3.a in 3. b 
Število vključenih učencev: 45 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
70 70 100 95 

 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 
dodatna razbremenitev 
učencev z gibalnimi 
aktivnostmi     

prezahtevne gibalne naloge pestrost različnih gibalnih 
nalog 

      

da sprostijo odvečno za 
doseganje ciljev pouka 
nepotrebno energijo, 
osredotočanje na vsebine pri 
ostalih urah pouka  

načelo zmernosti (pregorelot, 
izčrpanost) 

zmerne postopne obremenitve       

dosegati ravnovesje med 
psihičnimi in fizičnimi 
obremenitvami, hkrati pa se 
privajati daljšim 
organiziranim oblikam obdela  
pri pouku       

načelo postopnosti,načelo 
pestrosti  

medpredmetno povezovanje       

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September po letnem delovnem načrtu - Petra 

Polajžer 
realizirali 

Oktober po letnem delovnem načrtu - Petra 
Polajžer 

realizirali 



 

 

November po letnem delovnem načrtu - Petra 
Polajžer 

realizirali 

December po letnem delovnem načrtu - Petra 
Polajžer 

realizirali 

Januar po letnem delovnem načrtu - Petra 
Polajžer 

realizirali 

Februar po letnem delovnem načrtu - Petra 
Polajžer 

realizirali 

Marec po letnem delovnem načrtu - Petra 
Polajžer 

realizirali 

April po letnem delovnem načrtu - Petra 
Polajžer 

realizirali 

Maj po letnem delovnem načrtu - Petra 
Polajžer 

realizirali 

Junij po letnem delovnem načrtu - Petra 
Polajžer 

realizirali 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Dodatna ura športa je potekala peto šolsko uro ob ponedeljkih za 3. b razred in ob četrtkih za 3. a razred. Za otroke so dodatne ure 
športabile  priložnost, da so usvajali in vadili določen spretnosti, ki bodo imele kasneje v življenju pomemben pozitiven vpliv na 
njihovo fizično pripravljenost in zdravje. Poleg tega so se otroci učili tudi ustrezne interakcije z drugimi in preko tega pridobivali 
znanje o tem, kaj je poštena igra, taktično razmišljanje ter spoštovanje soigralca in nasprotnika. Športne aktivnosti so poleg tega pri 
otroku razvijale občutek za lastno teloin splošno družbeno zavednost. Pridobivanje socialnih kompetenc preko športnih aktivnosti 
pri pouku in izven šole bi morali obravnavati kot ključno kompetenco v procesu vseživljnjskega učenja. Učenci , ki so bili vključeni 
v dodatno uro so svojo motorično sposobnosti zvišali tudi za 2 indeksni točki. 
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: IZTOK MAJCENOVIČ 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 
Število vključenih sodelavcev v tim: 5 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: JANKO BASTAŠIČ, DRAGAN ŠUČUR, MARKO ČONŽEK,URBAN ŠIPEC, IZTOK 
MAJCENOVIČ, PETRA POLAJŽER 
Razred/i: 2.in 3. triada 
Število vključenih učencev: 250 
      
Udeležba na tekmovanju: šolskem, regijskem, državnem  
Organizacija tekmovanja: šolsko (kolikokrat: 5) 
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
II. OŠ ROGAŠKA SLATINA ( IZTOK MAJCENOVIČ) 
 
KRATEK OPIS VSEBINE 
Program športa na 2. in 3. triadi bo vključeval športne dneve,tekmovanja,izobraževanja, medpredmetno sodelovanje, interesne 
dejavnosti in sodelovanje s starši.  Športni pedagogi smo se dogovorili,da idejno in praktično pomagamo pri izpeljavi projektov kot 
so "ŠPORT ŠPAS IN ULICE OTROKOM ". Zraven naštetih dejavnosti bomo  izpeljali še naslednje projekte in programe: 
A./ PROJEKTI: zdrav življenski slog, športni karton, krpan ,zlati sonček,FIT projekt,športne urice, 
B./ PROGRAMI: plavalni tečaji, smučarski tečaji, občinski razpis za sredstva,  
C./ŠPORTNA ŠOLSKA TEKMOVANJA:  košarka,nogomet,odbojka,namizni tenis,hokej,badminton,atletika,šah 
D./ INTERESNE DEJAVNOSTI: delovale bodo naslednje interesne dejavnosti: ,atletika,šah,nogomet 
  
KLJUČNI CILJ-I 
 

Ključni trije cilji: 
1. vključitev čim večje število otrok v interesne dejavnosti in šolska tekmovanja 
2. medpredmetno povezovanje 
3. izpeljava športnih dnevov, projektov 
4 Otrokom moramo omogočiti,da preko športa in športnih  tekmovanj razvijajo svoj intelektualni,motorični in socialni 

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

Čas Vsebina Nosilci Realizacija 
September 1.ŠPORTNI DAN športni pedagogi da 



 

 

   -kros, atletika in športne igre 
-preizkus plavanja  

Oktober 2.ŠPORTNI DAN 
   - ulice otrokom 
   -državno prvenstvo v krosu 
  -tekmovanje v nogometu 
   - interesne dejavnosti 

      da 

November -občinsko prvenstvo v košarki in nogometu 
- interesne dejavnosti 

      da 

December -področno prvenstvo v košarki 
-področno prvenstvo v nogometu 
-interesne dejavnosti 

      da 

Januar 3.ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
   -smučanje, sankanje,bowling,fitnes, 
plavanje drsanje 
   - interesne dejavnosti  

) da 

Februar -občinsko tekmovanje v košarki 
  (ml. učenci) 

      da 

Marec regijsko tekmovanje v nogometu       da 
April 4.ŠPORTNI DAN 

  TEDEN  aktivnosti-ORIENTACIJA za 
8.in 9. razrede 
-planinski pohodi 
  -interesne dejavnosti 

      da 

Maj 5.ŠPORTNI DAN 
  -planinski pohodi za 7.8.in 9r. 
  -atletska olimpiada - ŠENTJUR 
  -področno tekmovanje v atletiki-CELJE 
  - državno prvenstvo v atletiki 

      da 

Junij -državno prvenstvo v atletiki- Koper       da 
 
PRIČAKOVANI REZULTATI  
Na naši šoli uspešno deluje FIT PROJEKT, ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG, ŠPORTNE URICE, NOGOMETNI KROŽEK, 
ŠAHOVSKI KROŽEK in ATLETSKI KROŽEK. Zaradi dobrih vsebin ,priprav in izpeljav dejavnosti je vključenih v omenjene 
projekte 3/4 vseh otrok na naši šoli.  
 
REALIZACIJA DELA 
V tem šol. letu smo v celoti realizirali zastavljeni program. Sprememba je nastala le pri izpeljavi projekta ŠPORT ŠPAS. Šport špas 
smo v tem šol. letu izpeljali skupaj  z I.OŠ, priključili so se samo učenci, ki so bili vključeni v projekt ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG. 
Ker niso bili vključeni vsi učenci, smo pripravili zadnji športni dan z plavalno, kolesarsko vsebino.  
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Urban Šipec, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 
Razred/i: 1. - 9. r 
Število vključenih učencev: 295 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
723 723 100 100 

 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavoda za šport RS Planica 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September aktivnosti v času pouka 

predstavitev športnih društev: 
Twirling klub Rogaška 
Karate klub Obsotelje in Kozjansko 
 
Izboljšati gibalno učinkovitost . 
Usvojiti športno znanje iger z žogo 

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

Ustrezna športna 
oprema, ustrezni 
športni rekviziti, 
Dobra psihofizična 
pripravljenost vadečih, 
ogrevanje vadečih 
pred vadbo in 

      



 

 

in drugih iger. Razumeti pomen 
gibanja in športa  
 

gimnastične vaje 
(streching), 
spoštovanje pravil - 
fairplay. 

Oktober aktivnosti v času pouka 
predstavitev športnih društev: 
Košarkarski klub Rogaška 
Rogaški tek 
 
Izboljšati gibalno učinkovitost . 
Usvojiti športno znanje iger z žogo 
in drugih iger. Razumeti pomen 
gibanja in športa  
 

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

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

      

November aktivnosti v času pouka 
 
Izboljšati gibalno učinkovitost . 
Usvojiti športno znanje iger z žogo 
in drugih iger. Razumeti pomen 
gibanja in športa  

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

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

      

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

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

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

      

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

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

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

      

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

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

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

      

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

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

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

      



 

 

(streching), 
spoštovanje pravil - 
fairplay. 

April aktivnosti v času pouka 
 
športno dopoldne: pohod in čistilna 
akcija 
 
športni teden 
 
predstavitev plezalnega društva, 
namiznoteniškega društva 
 
Izboljšati gibalno učinkovitost . 
Usvojiti športno znanje iger z žogo 
in drugih iger. Razumeti pomen 
gibanja in športa   
 

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

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

      

Maj aktivnosti v času pouka 
 
Veter v laseh 
 
Izboljšati gibalno učinkovitost . 
Usvojiti športno znanje iger z žogo 
in drugih iger. Razumeti pomen 
gibanja in športa   
 

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

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

      

Junij aktivnosti v času pouka 
 
predstavitev Igrive košarke na II. 
OŠ Rogaška Slatina (KK Rogaška) 
 
Slat'na basketira: ulična košarka za 
otroke in odrasle 
 
predstavitev Planinskega društva 
Vrelec, Teniški klub Rogaška, 
Balinarsko društvo Rogaška 
(Balinček) 
predstavitev ribiškega društva (RD 
Sotla) 
 
športni teden  
 
Izboljšati gibalno učinkovitost . 
Usvojiti športno znanje iger z žogo 
in drugih iger. Razumeti pomen 
gibanja in športa   
 

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

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

      

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

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

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

      

 
 
 
 
 



 

 

IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September aktivnosti v času pouka 
predstavitev športnih 
društev: Twirling klub 
Rogaška 
Karate klub Obsotelje 
in Kozjansko 

realizirano       

Oktober aktivnosti v času pouka 
predstavitev športnih 
društev: 
Košarkarski klub 
Rogaška 
Rogaški tek 

realizirano       

November aktivnosti v času pouka 
  

realizirano       

December aktivnosti v času pouka 
  

realizirano       

Januar aktivnosti v času pouka 
  

realizirano       

Februar aktivnosti v času pouka 
  

realizirano       

Marec aktivnosti v času pouka 
  

realizirano       

April aktivnosti v času pouka 
 
športno dopoldne: 
pohod in čistilna akcija 
 
športni teden 
 
udeležba na prireditvi 
Šport špas 
 
predstavitev plezalnega 
društva, 
namiznoteniškega 
društva 

realizirano       

Maj aktivnosti v času pouka 
 
Veter v laseh 

realizirano       

Junij aktivnosti v času pouka 
 
predstavitev Igrive 
košarke na II. OŠ 
Rogaška Slatina (KK 
Rogaška) 
 
Slat'na basketira: ulična 
košarka za otroke in 
odrasle 
 
predstavitev 
Planinskega društva 
Vrelec, Teniški klub 
Rogaška, Balinarsko 
društvo Rogaška 
(Balinček) 
predstavitev ribiškega 
društva (RD Sotla) 
 
športni teden  

realizirano       

Julij športni teden  realizirano       
 
 



 

 

ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Z različnimi športnimi  aktivnostmi pritegniti otroke in starše k aktivnemu sodelovanju v projektu ZŽS. V projekt tudi v prihodnje 
ponovno vključiti takšno število vadečih kot v letu 2015/2016 ali celo več. Vse vsebine so bile uspešno realizirane. 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Nataša Berk 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO, III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: kuhinjsko osebje, Brigita Hauptman, Nataša Berk 
Razred/i: vsi 
Število vključenih učencev: 532 
 
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  

      

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh zavedenih 
ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Nataša Berk Priprava načrta izvedbe projekta. 
Izvedena ena razdelitev ekološko pridelanega 
sadja. 

      

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 2016/2017. 
Izvedeni dve razdelitvi ekološko pridelanega 
sadja. 

      

November Nataša Berk 
kuhinjsko osebje 

Izvedene promocijske aktivnosti v okviru 
projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. 

      



 

 

Izvedenih pet razdelitev ekološko 
pridelanega sadja. 

December Nataša Berk 
kuhinjsko osebje 

Izvedeni dve razdelitvi ekološko pridelanega 
sadja. 

      

Januar Nataša Berk 
kuhinjsko osebje 

Izvedene tri razdelitve ekološko pridelanega 
sadja. 
Vložen prvi zahtevek za izplačilo (obdobje 
od 1.9.2015-31.12.2015).        

      

Februar Nataša Berk 
kuhinjsko osebje 

Izvedenih dve razdelitvi ekološko 
pridelanega sadja. 

      

Marec Nataša Berk 
kuhinjsko osebje 

Izvedenih sedem razdelitev ekološko 
pridelanega sadja.  

      

April Nataša Berk 
kuhinjsko osebje 

Izvedene štiri razdelitve ekološko 
pridelanega sadja. 

      

Maj Nataša Berk 
kuhinjsko osebje 

Izvedenih pet razdelitev ekološko 
pridelanega sadja in zelenjave. 
Vložen drugi zahtevek za izplačilo (obdobje 
od 1.1.2016-31.3.2016). 

      

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. 
Vložen tretji zahtevek za izplačilo (obdobje 
od 1.4.2016-24.6.2016).    

      

 
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 33 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  
100%. 
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, III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: kuhinjsko osebje, Franc Kregar, Brigita Hauptman, Nataša Berk 
Razred/i: vsi 
Število vključenih učencev: 532 
 
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 38 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.   
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Matejka Tirgušek 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: razredni učitelji, ki poučujejo v posameznem oddelku, Branka Unverdorben, 
slovenistični aktiv  
Razred/i: od 1. do 9. razreda 
Število vključenih učencev: 73 
 

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

 
Udeležba na tekmovanju: šolsko, regijsko 
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
Evropska hiša v Mariboru ter zveze in društva prijateljev mladine po vsej Sloveniji  
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Ustvarjalno izražanje otrok 
v različnih medijih 
(likovnem, jezikovnem, 
video, fotografiji, 
raziskovanje …). 

Preštevilne obveznosti in 
posledično neustvarjalnost.  

Dolgoročnejše načrtovanje 
dejavnosti.  

Več sodelujočih učencev, 
več sodelujočih učiteljev.  

Osebni odziv na aktualne 
družbene teme.  

Nezanimanje za aktualne 
družbene razmere.  

Usmerjanje k aktulni 
družbeni problematiki.  

Učenci so s svojimi izdelki 
dokazali, da so razmišljali 
o aktualnih družbenih 
temah.  

Sprejemanje odgovornosti 
za sprejeto delo.  

Neupoštevanje 
dogovorjenih rokov.  

Sprotno opozarjanje na 
približevanje rokov in 
oddajo izdelkov.  

Večina sodelujočih 
učencev je upoštevala roke 
in so pravočasno oddali 
svoje izdelke.  

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Spremljanje aktualnega 

razpisa natečaja.  
Delo je bilo opravljeno v skladu z načrtom.  

Oktober Posredovanje informacij o 
vsebini letošnjega natečaja.  

Delo je bilo opravljeno v skladu z načrtom. 

November Izdelava izdelkov. 
Koordiniranje dejavnosti.   

Delo je bilo opravljeno v skladu z načrtom.  

December Izdelava izdelkov. 
Koordiniranje dejavnosti.   

Delo je bilo opravljeno v skladu z načrtom.  

Januar Izdelava izdelkov in 
koordiniranje dejavnosti.  

Delo je bilo opravljeno v skladu z načrtom.  

Februar Izbor izdelkov in pošiljanje 
izbranih izdelkov na regijski 
natečaj.  

Število izbranih in poslanih izdelkov je bilo usklajeno z vnaprej 
predvidenimi kvotami za udeležbo na šolski ravni.  

Maj Evalvacija dela.  Delitev priznanj in nagrad nagrajencem.   



 

 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Nekateri učenci naše šole so sodelovali z izdelki v kategoriji literarni in likovni natečaj ter prvič tudi v kategoriji fotografski 
natečaj, kjer sta bili kar dve deli (Nike Drašković in Amadeje Strašek) od poslanih treh nagrajeni na regijski ravni, s čimer je bila 
uresničen  lanskoletni načrt o sodelovanju tudi na področju fotografije. Tudi v prihodnje je treba krovno temo natečaja (letos je 
bila Ustvarimo še boljši jutri) vpeti v učni proces.    
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Nagrajenci na regijski ravni so bili naslednji učenci naše šole. 
a) likovna dela: 
Nuša Majcenovič, Srce je edina pot do mira, 7. a (mentorica Branka Unverdorben) 
Zoe Drašković, Drevo sveta, 6. b (mentorica Branka Unverdorben) 
Karalina Žerak, Ohranjanje gozdov, 3. f (mentorica Natalija Horvat) 
 
b) literarna dela:  
Ažbe Lipnik Tirgušek, Joj, smet, joj! 4. b (mentorica Marjana Fuehrer)  
Korina Skozit, Ustvarjam boljši svet, 6. a (mentorica Matejka Tirgušek) 
Ana Došler, Za boljši jutri, 8. b (mentorica Ivica Ogrizek) 
Tjaša Boršić, Svet, 8. c (mentorica Ivica Ogrizek) 
 
c) fotografska dela  
Nika Drašković, Bodeča žica - naš mejak? 9. b (mentorica Matejka Tirgušek) 
Amadeja Strašek, Žal so bile le sanje, 9. a (mentorica Matejka Tirgušek)   
 
 
Ostali sodelujoči učenci, katerih dela so bila izbrana na šolski ravni in poslana na regijsko raven natečaja, so dobili pohvale za 
sodelovanje v letošnjem projektu.  
   
 

 
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.      

                  

Februar Razvijanje ustvarjalne likovnoizrazne 
zmožnosti in negovanje 
individualnega likovnega izraza.    

                  

Marec Razgovor z razredniki o učencih, ki bi 
sodelovali in ustvarjali na Mavričnem 
srečanju. 

                  

April Izbira likovne tehnike in motiva.                   
Maj 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.  
 
Učenci vrednotijo svoje  izdelke in 
izdelke likovnih umetnikov ter 
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       

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

DA       

Marec Aktiv OPB-načrtovanje in ožji 
izbor otrok. 

DA       

April Marta Weilguni, Helena Mikša. 
Priprava likovnega materiala za 
ustvarjanje. 

DA       

Maj Marta Weilguni, Helena Mikša, 
DLLU Mavrica. 
11. 5. 2016 - MAVRIČNO 
SREČANJE na centralni šoli. 
 
Marta Weilguni, Helena Mikša. 
Priprava razstave v avli šole. 

Zaradi zasedenosti članic društva 
Mavrica sva Mavrično srečanje 
prestavili na mesec junij. 
 
 
 

      

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

8. 6. 2016 - MAVRIČNO 
SREČANJE na centralni šoli s 
člani društva DLLU Mavrica. 
DA 

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Na MAVRIČNEM SREČANJU, 8.6.2016, so skupaj ustvarjali zainteresirani učenci od 1. do 5. r. ter članice društva Mavrica. V 
tem letu smo se odločili za slikanje z akvareli, likovni motiv je bil tihožitje, šopek travniškega cvetja. Članice društva so otrokom 
svetovale, jih usmerjale ter pomagale pri ustvarjanju. Likovno poustvarjanje učencev, ki se specifično izražajo na likovnem področju 
je potekalo v sproščenem in ustavrjalnem vzdušju. Učenci so lahko razvijali likovnoizrazne zmožnosti in individualni likovni izraz, 
hkrati pa imeli nasvet strokovnjakinj. Ob koncu so članice skupaj z učenci  ovrednotile izdelke.  

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Marta Weilguni, Helena Mikša 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Damjana Kralj, Natalija Šlogar, Janja Bek, Tanja Pirš, Ksenija Šket, Gabrijela Žagar, 
vzgojiteljice bodočih prvošolcev 
Razred/i: 1. 
Število vključenih učencev: 47 
 

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 

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. 

Po vpisu otrok v 1. 
razred na II. Oš 
Rogaška Slatina smo 
pisno vabili tudi otroke, 
ki ne obiskujejo vrtca 
ali pa obiskujejo drugi 
vrtec. 

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. 

Pisno smo povabili vse 
otroke, ki ne obiskujejo 
vrtca ali pa obiskujejo 
drugi vrtec. 

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  

Zaradi slabega vremena je orientacijski 
pohod odpadel, imeli smo druženje v 
TEDNU OTROKA v vrtcu. S 5-letniki smo 
se družili in prepevali v igralnici vrtca. 

      

December Učiteljice in vzgojiteljice 
1. razredov, vzgojiteljice 
bodočih prvošolčkov. 
Ura prazničnih pravljic v 
1. razredu. Obisk otrok v 
vrtcu v času prazničnega 
decembra.      

18. 12. praznična čajanka v vrtcu.       

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

13.4. ogled lutkovne predstave Lutkovnega 
krožka II. OŠ Rogaška Slatina O GOSKI, KI 
JE HOTELA VEDETI VEČ. 

      

April Učiteljice in vzgojiteljice 
1. razredov, vzgojiteljice 
bodočih prvošolčkov. Ura 
športa prvošolčki skupaj s 
5-petletniki. 

3. 6. ŠPORTNA URICA  prvošolčkov in 5- 
letnikov  na igrišču II. OŠ. 
 
 
19. 4. predstavitev programa ob dnevu šole 
5-letnikom iz vrtca. 

      

Maj Učiteljice in vzgojiteljice 
1. razredov.  
1. roditeljski sestanek s 
starši bodočih 
prvošolčkov - 31. 5. 2016.    

18. 5. sestanek za starše bodočih 
prvošolčkov.  

      



 

 

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

17. 6. obisk bodočih prvošolčkov v matičnih 
razredih, spoznavanje novih sošolcev in 
učiteljic. 

      

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 
Za lažji prehod 5-letnikov iz vrtca v šolo je zelo pomembno kvalitetno in večkratno sodelovanje vrtca in šole. Učiteljice in 
vzgojiteljice zato s sodelovanjem skrbimo, da bo jeseni otrok lažje prestopil šolski prag. Tako smo se s 5-letniki družili v Tednu 
otroka, v prazničnem decembru, ob dnevu šole, na športni urici in ob obisku v matičnih razredih. Otroci so spoznali že bodoče 
učiteljice in sošolce, zato verjamemo, da vsi nestrpno pričakujejo prvi šolski dan. 

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 

Oktober Učenci 
spoznavan
o lastnosti 
vodnega 
mehurčka 
 
 

Mehurčkologij
a 
 
 

Mokra 
oblačila 

Prinesti 
rezervna 
oblačila. 

/ DA brez 

November Učenci 
spoznavaj
o 
delovanje 
vulkana 
 

Podvodni 
vulkan 
 
 
 
 

Umazana 
oblačila.  

Prinesti si 
stara 
oblačila, ki 
jih ni škoda.  

Poskus 
j e 
uspel.  

DA brez 



 

 

Učenci 
spoznavaj
o bitja ter 
okolja, v 
katerih 
žive. 

Drobne živali 
 
 

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

Poskusi z 
vodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mokra 
oblačila.  

Rezervna 
oblačila  

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 / 

Februar Učenci 
spoznavaj
o lastnosti 
zraka. 
Učenci 
vedo, da je 
zrak 
povsod 
okoli nas, 
da je lahko 
onesnažen 
in škoduje 
zdravju.  
 
Učenci 
spoznavaj
o bitja ter 
okolja, v 
katerih 
žive. 
 

Zrak lahko 
ujamem - 
Raziskujmo 
zrak, 
Avtomobilčki 
na balon 

Previdnost 
pri delu s 
škarjami  

 Opozorilo, 
natančna 
dmonstracij
a dela 

Učinki 
so 
zadovol
jivi. 

DA /  

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

GOZD - 
prisluhnimu 
mu 
Raziskovanje, 
odtiskovanje 
sled 
 

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

Varnost v 
prometu 
(odhod do 
mesta 
raziskovanj
a in nazaj) 
 
Prinesti si 
stara 

Odrasla 
oseba 
je 
spremlj
evalec, 
majhno 
število 
učence
v. 

DA BREZ 



 

 

oblačila, ki 
jih ni škoda. 

  

April Učenci 
spoznavaj
o bitja ter 
okolja, v 
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.  

MLAKA - 
izkušenjsko 
spoznavnje 
narave v 
naravi 

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

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

DA BREZ 

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. Sami so izbirali, kaj bi počeli, 
zato jim je bilo zanimivo.  

 

 
Izvajalec ID: Nataša Berk 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: II. in III. 
Vključeni razredi: 4.r, 6.r, 7.r 
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 



 

 

      200-250€ 5 po dogovoru z 
učenci glede na 
aktivnosti 

100% 
 

100% 

 
Strateški cilji:  
CILJ 1: Spoznati osnovne turistične pojme, raziskovati domači kraj skozi legende in gojiti pozitiven odnos do 

turizma, okolja in kraja  
CILJ 2: Obuditi že nastale projektne naloge, hkrati spodbujati nastanek novih pobud za turizem v okolju in ob 

nastajanju le-teh Rogaško Slatino še bolje spoznati 
CILJ 3: Razvijati sposobnost kulturnega komuniciranja, javnega nastopanja in se vključevati v turistično 

življenje domačega kraja  
 
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 Ponovna 
realizacija 
projektne 
naloge Na 
podeželje 
po veselje 

Izvedba 
dnevnega 
tabora v obliki 
delavnic ob 
Svetovnem 
dnevu turizma 
2015 

Težavna 
oživitev 
projekta 
na lokalni 
ravni 
pomanjka
nje 
vodstvenih
, 
upravljaljs
kih in 
koordinacij
skih  
spretnosti 
na 
področju 
turizma  

Povezovanj
e in 
sodelovanje 
po celotni 
vertikali (na 
lokalnem, 
regionalne
m in 
državnem 
nivoju) in 
zaradi 
pomembno
sti stkanih 
povezav 
lažja 
vključitev 
projekta v 
obstoječo 
ponudbo 
kraja   
Povezovanj
e, 
sodelovanje 
z ustreznimi 
pristonjimi 
institucijami 
na lokalni 
ravni  ter 
osebami s 
tovrstnim 
znanjem 

Ob 
Svetovn
em 
dnevu 
turizma 
smo 
izvedli 
ustvarja
lne 
delavni
ce za 
učence 
v okviru 
OPB. 
Učence
m smo 
na ta na 
način 
približali
osnovn
e 
turističn
e 
pojme, 
legende 
o 
Rogaški 
Sltini, 
pozitive
n odnos 
do 
turizma, 
okolja 
in kraja. 

Ustvarjal
ne 
delavnice 
so bile 
zelo 
dobro 
sprejete. 
Izkazalo 
se je, da 
je bila 
izvedba 
ustrezna 
in da je 
delavnice 
vsekakor 
smiselno 
ponoviti. 

      

Oktober Odločitev 
za 
sodelovanj
e na 
TPLG, 
glede na 
razpisano 
tamtiko 

      Do sedaj 
razpisane 
teme smo 
podrobno 
in 
uspešno 
obdelali in 
predstavili. 
Ne želim, 
da so 
ideje 

Razpis 
področja, ki 
še ni bilo 
obdelano, 
kar je 
ključno za 
raziskovanj
e. 

      Glede na 
to, da je 
bila tema 
letošnjeg
a 
festivala 
Zeleni 
turizem 
in da 
smo 
omenjen

Učenci so 
motivirani 
za 
raziskoval
no delo, 
zato se 
bom v 
naslednje
m 
šolskem 
letu 



 

 

osiromaše
ne, zaradi 
ponavljanj
a 
razpisanih
vsebin s 
strani 
TZS. 

o 
tematiko 
v 
preteklih 
letih že 
mnogokr
at 
obdelali, 
je bila 
odločitev, 
da na 
festivalu 
na 
sodeluje
mo, 
ustrezna.   

osredotoči
la na 
projekte, 
ki so 
raziskoval
no 
naravnani 
in vezani 
na 
nastajanje 
novih 
pobud v 
turistične 
namene.  

Marec Spoznati 
snovno 
dediščino 
Rogaške 
Slatine 
 
 

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

            Priredit
ev "Na 
Gregorj
evo" ni 
bila 
izveden
a. 

Učenci 
so 
usvojili 
osnovne 
turistične 
pojme in 
skozi 
legende 
razvili 
pozitiven 
odnos do 
dediščine 
kraja. 

V 
prihodnje
m 
šolskem 
letu, si 
želim, da 
bi  
sodelovan
je in 
povezova
nje 
potekalo  
na 
lokalnem, 
regionaln
em in 
državnem 
nivoju v 
okviru 
razpisanih 
projektov 
na teme: 
turizem, 
prosti čas, 
multikultur
no 
povezova
nje, 
ohranjanj
e okolja.  
Povezoval
i se bomo 
z 
ustreznimi 
pristonjimi 
institucija
mi ter 
osebami s 
tovrstnim 
znanjem.  

Maj Ponovitev 
dnevnega 
tabora v 
kolikor bo 
prvotna 

Izvedba 
dnevnega 
tabora v obliki 
delavnic ob 
Svetovnem 

            Tabora 
ob 
vznožju 
griča 
Janina 

Odločitev 
je bila 
ustrezna, 
saj smo v 
okviru 

      



 

 

izvedba 
uspešna in 
dosežen 
želen 
rezultat 

dnevu turizma 
2015 

nismo 
izvedli.  

delavnic 
izvedenih 
v OPB 
približali 
turistične 
zaniivosi 
kraja 
večjemu 
številu 
učencev. 

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: predstavitev javnosti, izvedba enodnevnega tabora ob Svetovnem 
dnevu turizma 2015. 
Predstavitev rezultata dela ID: 26.9.2015 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

turistični 
podmladek 

učencem OPB 
VIZ II. OŠ 
Rogaška 
Slatina 

šolsko igrišče 25.9.2015 izvedba 
tematskih 
delavnic 

da učenci skozi 
tematske 
delavnice, 
celovito 
doživljajo 
naravo 

      
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta:  
V okviru ID Raziskujemo svoje okolje, sem prakticirala odprti tip raziskovanja. S takšnim načinom dela so 
učenci čutili moč odločanja v okviru svojih zmožnosti. Učenci so bili aktivno vključeni v celoten potek 
dejavnosti, od načrtovanja aktivnosti do evalvacije. S takšnim načinom dela sem izkazala učencem zaupanje 
in tudi sami so pridobili zaupanje v lastne sposobnosti, pozitivno samopodobo in prevzeli odgovornost za 
svoje ravnanje. Učenci so raziskovali snovno in nesnovno dediščino kraja, predvsem centralni park in ključne 
objekte, ki so pomembni za turizem v kraju. Ob Svetovnem dnevu turizma smo izvedli ustvarjalne delavnice 
za učence v okviru OPB. Učencem smo na ta na način približali osnovne turistične pojme, legende o Rogaški 
Sltini, pozitiven odnos do turizma, okolja in kraja. Skozi lastne izkušnje participacije so se naučili razumevanja 
in usklajevanja skupnih interesov, ki 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:  3., 4., 5., 6., 7. 
Skupno število vključenih učencev: 24 od tega deklic: 21 in dečkov: 4 
 

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                   

 
Strateški 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 Spoznava
nje, 
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. 

Motivaci
ja otrok 
za ples 
in petje. 

      Redno 
izobražev
anje 
mentorjev 
otroških 
folklornih 
skupin. 
Dodatno 
samoizobr
aževanje, 
prebiranje 
literature. 

Oktober Razvijanje, 
ohranjanje 
večglasne
ga 
ljudskega 
petja. 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

Otroci, ki 
nimajo 
pevskega 
posluha. 

Izpostaviti 
otroke na 
področju 
igre in 
plesa. 

Motivira
ti otroke 
v 
skladu  
z 
njihovim
i talenti. 
Dodatn
o 
samoiz
obražev
anje 
mentorj
a, 
prebira
nje 
literatur
e.  

            

November Učenje 
plesov, 
pesmi, iger 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za ples 
in petje. 

            

December Uenje 
plesov, 
pesmi, iger 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za ples 
in petje. 

            

Januar Priprava 
odrske 
postavitve 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za ples 
in petje. 

            

Februar  Priprava 
odrske 
postavitve    

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za ples 
in petje. 

            

Marec Priprava 
odrske 
postavitve, 
Priprave 
za 
Gregorjevo 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za ples 
in petje. 

            

April Nastopi, 
tekmovanj
a 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za ples 
in petje. 

            



 

 

Maj Uenje 
novih 
ljudskih 
pesmi in 
plesov 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za ples 
in petje. 

            

Junij Igre nekoč, 
sproščeno 
druženje, 
petje 
ljudskih 
pesmi. 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za ples 
in petje. 

            

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: nastop, predstvitev javnosti. 
 
Predstavitev rezultata dela ID: nastopi v kraju in po Sloveniji 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

OFS 
Spominčice 

občinstvu, 
strokovni 
komisiji 

 Rogaška 
Slatina 

18.3. 2016 območno 
srečanje OFS 

tekmovanje 

OFS 
Spominčice 

občinstvu, 
strokovni 
komisiji 

Šentjanž pri 
Dravogradu 

12.5. 2016  regijsko 
srečanje OFS 

tekmovanje 

 
Udeležba na tekmovanjih: šolsko, 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 

24       24 24 24                   
 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta:  
Z otroško folklorno skupino spominčice smo se udeležili tekmovanj, ki jih organizira JSKD. Uvrstili smo se na 
regijsko srečanje OFS z oceno 9 od 10. Posneli smo 10 ljudski pesmi v večglasju in igre, ki so se jih otroci 
igrali nekoč. Nastopili smo v Pegazovem domu in razveselili starejše občane.   
 
Rad/rada bi dodal/dodala anekdoto, doživetje...: Kako malo pravzaprav potrebujejo naši otroci. Svež zrak, 
igro in to, da jim nekdo prisluhne." 
 
 

č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Štefka Dečman (in drugi izvajalci z drugačnimi vsebinami) 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO, III. VIO 
Razred/i: 5 in  6.r 
Število vključenih učencev: po prijavi  
Število planiranih ur: 20 
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
II.OŠ Rogaška Slatina 
 
 



 

 

KRATEK OPIS VSEBINE 
Pri ID USTVARJALNE DELAVNICE- ROČNA DELA se bodo učenci naučili osnov različnih ročnih 
spretnosti s  poudarkom na kvačkanju in pletenju. Izdelali bodo lasten  uporaben izdelek in tako poleg ročnih 
spretnosti razvijali tudi ustvarjalnost in smisel za ekonomičnost in estetiko. 
 
KLJUČNI CILJ-I 
 

Ključni trije cilji: 
1. naučiti osnov kvačkanja in pletenja 
2. spodbujanje in usmerjanje učencev k ustvarjalnosti v smislu spoznavanja tradicije 
3.  razvijanje ročnih spretnosti 

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

Čas Vsebina Nosilci Realizacija 
Oktober načrtovanje dela, nabava materiala, 

idejni osnutki 
Štefka Dečman / 

November osnove kvačkanja/pletenja Štefka Dečman / 
December osnove kvačkanja/pletenja- vzorčen 

izdelek 
Štefka Dečman  / 

Januar pletenje z dvema/večimi pletilkami       / 
Februar izdelava uporabnega izdelka- 

kvačkanje 
Štefka Dečman  / 

Marec izdelava uporabnega izdelka-pletenje Štefka Dečman  / 
April nadaljevanje dela- vzorci Štefka Dečman  / 
Maj bombažni kvačkanec za poletni izdelek Štefka Dečman  / 

 
PRIČAKOVANI REZULTATI  
 Učenci se bodo naučili osnov ročnih spretnosti, ki jim lahko zadovoljijo željo po kreativnosti, koristno 
zapolnijo prosti čas in pri delu razvijajo sodelovanje in medsebojne odnose. 
 
REALIZACIJA DELA 
Vpisani sta bili samo dve učenki, ki pa zaradi nezdružljivosti urnika nista buli pripravljeni obiskovati ID po 
končani 7. šolski uri.  
 
 

Č

 
Izvajalec ID: Mojca Kmetec 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: 1., 2., 3.  razred 
Vključeni razredi: 1., 2., 3. razred 
Skupno število vključenih učencev: 15 od tega deklic: 9 in dečkov: 6 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

v okviru OPB       v okviru OPB                   
 
Strateški cilji:  
CILJ 1: Spoznavanje, ohranjanje in negovanje ljudskih iger, rajalnih iger in običajev v skladu s sodobnimi 

spoznanji stroke skozi aktivno vpletanje učencev. 
CILJ 2: Seznanjanje izročila skozi igre, ki so se jih igarli otroci nekoč. 
 
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, 
ohranjanje 

Ljudsko 
izročilo skozi 

Nemotivira
nost 
učencev 

Učenje 
ljudskega 
izročila 

Motivaci
ja otrok 
. 

      Samoizob
raževanje, 
učenje 



 

 

in 
negovanje 
ljudskih 
iger, 
plesov in 
običajev v 
skladu s 
sodobnimi 
spoznanji 
stroke 
skozi 
aktivno 
vpletanje 
učencev 

igro, pesem in 
ples 

za ljudsko 
izročilo. 

skozi igro, 
pesem in 
ples. 

ljudskiih 
iger.  

Oktober Razvijanje, 
ohranjanje 
iger nekoč. 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

Otroci, ki 
nimajo 
pevskega 
posluha. 

Izpostaviti 
otroke na 
področju 
igre in 
plesa. 

Motivira
ti otroke 
v 
skladu  
z 
njihovim
i talenti. 
Dodatn
o 
samoiz
obražev
anje 
mentorj
a 
prebira
nje 
literatur
e.Iskanj
e novih 
možnos
ti 
poučev
anja-
šola za 
življanje
.m  

            

November Ohranjanje 
ljudskega 
izročila 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za ples 
in petje. 

            

December Ohranjanje 
ljudskega 
izročila 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples. 

            Motivaci
ja otrok 
za igre, 
ples in 
petje. 

            

Januar Ohranjanje 
ljudskega 
izročila. 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za ples 
in petje. 

            

Februar  
Ohranjanje 
ljudskega 
izročila. 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za ples 
in petje. 

            

Marec Ohranjanje 
ljudskega 
izročila. 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za igre, 

            



 

 

ples in 
petje. 

April Ohranjanje 
ljudskega 
izročila. 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za igre, 
ples in 
petje. 

            

Maj Ohranjanje 
ljudskega 
izročila. 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za igre, 
ples in 
petje. 

            

Junij Ohranjanje 
ljudskega 
izročila. 

Ljudsko 
izročilo skozi 
igro, pesem in 
ples 

            Motivaci
ja otrok 
za igre, 
ples in 
petje. 

            

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek. 
     
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: zadovoljstvo otrok in predvsem 
čar, ki jo daje igra otrokom.  
 
Rad/rada bi dodal/dodala anekdoto, doživetje...: Kako malo pravzaprav potrebujejo naši otroci. Svež zrak, 
igro in to, da jim nekdo prisluhne." Čar igre je v prilagajanju, dodajanju, ustvarjanju, spreminjanju iger po 
svoje, predvsem pa v večnem gibanju, ki razgiba dušo in telo, "trenira"spomin enako kot mišice, vzbuja zdravo 
tekmovalnost, a obenem krepi medsebojno prijateljstvo in tovarištvo.  

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Štefka Dečman 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO, III. VIO 
Razred/i: 5 do 6.r 
Število vključenih učencev: 16 učencev 5. razreda in 8 učencev 6. razreda  
Odstotek obiska ob koncu šolskega leta: 96% 
Število planiranih ur: 20-30 
Število realiziranih ur: 30 
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina 
 
KRATEK OPIS VSEBINE 
Pri ID Kuharski podvigi se bodo učenci poučijo o prehrani, ki zagotavlja in ohranja zdravje, učijo se o 
pomembnosti varne, varovalne in zdrave prehrane ter načina njene priprave. 
Z načrtovanjem praktičnih vaj  razvijajo ustvarjalnost, ekonomičnost in zavest o pomenu samooskrbe in 
uporabe lokalno pridelane hrane.  
 
KLJUČNI CILJ-I 
 

Ključni trije cilji: 
1. Ohranjanje ljudskega izročila in razvijanje kulturne zavesti otrok (narodne jedi) 
2. spodbujanje in usmerjanje učencev k ustvarjalnosti v smislu spoznavanja prehranjevanja lastnega in drugih 

narodov 
3.  razvijanje ročnih spretnosti 

 
 



 

 

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

Čas Vsebina Nosilci Realizacija 
September načrtovanje in  organizacija dela Štefka Dečman januar 2016 

Oktober praznovanje osebnega praznika Štefka Dečman januar 2016 
November prehrana mladostnikov       februar 2016 
December božično-novoletni običaji Štefka Dečman  februar 2016-

prilagojena 
vsebina-pustne 
jedi 

Januar hrana manjše enegijske gostote       marec 2016 
Februar pustni običaji, valentinovo Štefka Dečman  februar 2016 
Marec gregorjevo, materinski dan Štefka Dečman  marec 2016 
April velikonočni običaji, raziskovanje 

običajev drugih narodov 
Štefka Dečman  marec 2016 

Maj Pomladni dan v Evropi- sodelovanje in 
obisk prireditve 

Štefka Dečman  nerealizirano, 
ker nismo bili 
povabljeni k 
sodelovanju, 
maja 2016- 
izvedene so 
bile druge 
vsebine: jedi 
drugih narodov 
in običajev 

 
PRIČAKOVANI REZULTATI  
V odnosu do učencev: 
- poglobiti znanje o zdravi in varni hrani, 
- razviti praktične veščine, 
- uspešno in poglobljeno spoznati slovenske narodne jedi in običaje, 
- uspešna predstavitev na sejmih ali projektih.  
 
REALIZACIJA DELA 
Učenci so bili razdeljeni v dve delovni skupini. Z izvedbo ID smo lahko začeli šele po končanem izvajanju 
izbirne vsebine Načini prehranjevanja. Zaradi prekrivanja ID Kuharski podvigi z intenzivnimi pripravami 
MPZ so učenci 5. razreda v zadnjem delu izvajanja prenehali obiskovati ID. 
S skupino šestošolcev sem bila bolj zadovoljna, saj so z večjo vnemo in resneje pristopili k delu. Prav tako 
niso nikoli pozabljali prinašati potrebščin-živil, ki so nujno potrebne, da se lahko vaja izvaja. 
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Marko Čonžek 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO    
Razred/i: 2.,3.,4.razred 
Število vključenih učencev: 11 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

  33         34      103      100 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

-izboljšati gibalno 
učinkovitost 
 

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. 

      

- usvojiti športno znanje 
iger z žogo 

                  

-razumeti pomen gibanja 
in športa 

                  

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Vsebina Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

Oktober športne dejavnosti, 
usmerjene predvsem v razvoj 
splošne vzdržljivosti, 
koordinacije gibanja, 
ravnotežja, 
natančnosti, tehnike igre 

      

November športne dejavnosti, 
usmerjene predvsem v razvoj 
splošne vzdržljivosti, 
koordinacije gibanja, 
ravnotežja, 
natančnosti, tehnike igre 

      

December športne dejavnosti, 
usmerjene predvsem v razvoj 
splošne vzdržljivosti, 
koordinacije gibanja, 
ravnotežja, 
natančnosti, tehnike igre 

      

Januar športne dejavnosti, 
usmerjene predvsem v razvoj 
splošne vzdržljivosti, 
koordinacije gibanja, 
ravnotežja, 
natančnosti, tehnike igre 

      



 

 

Februar športne dejavnosti, 
usmerjene predvsem v razvoj 
splošne vzdržljivosti, 
koordinacije gibanja, 
ravnotežja, 
natančnosti, tehnike igre 

      

Marec športne dejavnosti, 
usmerjene predvsem v razvoj 
splošne vzdržljivosti, 
koordinacije gibanja, 
ravnotežja, 
natančnosti, tehnike igre 

      

April športne dejavnosti, 
usmerjene predvsem v razvoj 
splošne vzdržljivosti, 
koordinacije gibanja, 
ravnotežja, 
natančnosti, tehnike igre 

      

Maj športne dejavnosti, 
usmerjene predvsem v razvoj 
splošne vzdržljivosti, 
koordinacije gibanja, 
ravnotežja, 
natančnosti, tehnike igre 

      

Junij športne dejavnosti, 
usmerjene predvsem v razvoj 
splošne vzdržljivosti, 
koordinacije gibanja, 
ravnotežja, 
natančnosti, tehnike igre 

 

 
O DELU 
S skupino smo uspešno obdelali vsebine, ki v njihovi starosti učinkovito vplivajo na telesni in gibalni status. 
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Marko Čonžek, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Razred/i: 8. razred 
Število vključenih učencev: 18 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

   37   35 95 100 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

usvojiti nove spretnosti, 
ki jim bodo omogočale 
boljše sodelovanje pri 
urah športa in 
prostočasnih aktivnostih 

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. 

      

vplivati na razvoj splošne 
vzdržljivosti 

                  

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Vsebina Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September  odbojka       

Oktober   badminton       

November namizni tenis       

December      med štirimi ognji       

Januar      med štirimi ognji       

Februar      namizni tenis       

Marec      odbojka sede       

April      baseball       

Maj      vzdržljivostni tek       

Junij vzdržljivostni tek       
 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
S skupino smo uspešno obdelali vsebine, ki v njihovi starosti uspešno vplivajo na njihov telesni in gibalni status. Izbirali smo 
vsebine, ki jih je možno izvajati v prostem času,na zunanjih igriščih, z družino... 
 
 

Č Č Č

 
Izvajalec ID: Igor Bahar 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: 2. in 3. 
Vključeni razredi: 2., 7., 8. in 9. 
Skupno število vključenih učencev: 26 od tega deklic: 10 in dečkov: 16 
 

Število dodeljenih 
ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 
52,5 0 82 ? 156 100 

 
 Strateški cilji:  
 
CILJ 1: Uvajanje sposobnejših in bolj vedoželjnih učencev v raziskovalno delo. 
CILJ 2: Raziskovanje in spoznavanje domače pokrajine.Pridobivanje uporabnih rezultatov raziskave, ki so koristni za 

domače okolje in širši slovenski prostor. Spoznavanje držav Evropske unije. 



 

 

CILJ 3: Razvijanje oblik dela raziskovalne dejavnosti na terenu in v šoli, ki je prilagojena za to stopnjo otrok. Spoznavanje 
otrok z novimi tehnologijami. 

 
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 Priprava na 
terensko 
raziskovanj
e. 

Uvod v 
raziskovalno 
delo 

Ni Ni potrebna So Da Morda 

Oktober Terensko 
raziskovanj
e. 

Terensko 
raziskovanje 

Ni Ni potrebna So Da Morda 

November Terensko 
raziskovanj
e. 

Terensko 
raziskovanje 

Ni Ni potrebna So Da Morda 

December Terensko 
raziskovanj
e. Priprava 
na šolsko 
geografsko 
tekmovanje 

Terensko 
raziskovanje. 
Študij literature 
za tekmovanje. 

Ni Ni potrebna So Da Morda 

Januar Projekt 
Evroopska 
vas. 
Izvedba 
šolskega 
geografske
ga 
tekmovanja. 

Začetek 
izdelave 
sminarskih 
nalog. Priprav n 
aterenski del 
tekmovanja iz 
geografije. 

Ni Ni potrebna So Da Morda 

Februar Študij 
literature in 
pisanje 
poročila. 

Pisanje 
slovarčka 
pojmov. 

Ni Ni potrebna So Da Morda 

Marec Študij 
literature in 
pisanje 
poročila. 

Obdelava 
fotografij. 

Ni Ni potrebna So Da Morda 

April Izdelava 
končnih 
poročil za 
projekt 
Evropska 
vas 

Predstavitev v 
šoli pri pouku in 
tiskanje poročil 
za Evropsko 
vas. Risanje 
zemljevida in 
prereza. 

Ni Ni potrebna So Da Morda 

Maj Zaključno 
poročilo. 
Predstavite
v proekta 
Evropska 
vas. 

Predstavitev na 
stojnici 
Evropske vasi v 
Celju.Izdelava 
končnega 
poročila 
raziskovalne 
naloge. 

Ni Ni potrebna So Da V 
prihodnjem 
letu bomo 
nadgradili 
letošnjo 
raziskavo s 
snemanje
m 
dokumenta
rnih filmov. 

Junij Priprava 
predstavitve
. 

Izdelava 
predstavitve 
raziskovalne 
naloge. 

Ni Ni potrebna So Da Morda 

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek, nastop, raziskovalno nalogo, projektno nalogo, predstavitev javnosti. 
  
    
      



 

 

Predstavitev rezultata dela ID: Da. Učenci so izdelali pisno poročilo o raziskovalnem delu in ga predstavili na na občibski 
predstavitvi raziskovalnih nalog. Sodelovali so na šolskem in področnem telmiovanju iz znanja geografije ter predstavili 
svoj projekt na srečanju šol Evropske vasi. 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Učenci Zunanji javnosti Občinska 
knjižnica 

Junij 2016 Referat Ker je 
namenjeno 
javnosti. 

Isto Isto Celje Maj 2016 Stojnica 
Evropske vasi 

Isto 
 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: Podporo pri organizaciji in izvedbi ter zagotovitvi 
materialnih sredstev za delo. 
       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Z učenci smo odkrili naravno znamenitost državnega pomena in jo predstavili 
domačinom. 
 
Udeležba na tekmovanjih: šolsko, 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 

12 10 2 1 1 0 0 0 
 
Poimenski seznam učencev regijskih in državnih tekmovanj: 
 

Ime in priimek učenca 
tekmovalca 

tekmovanje tekmovanje tekmovanje 
regijsko dosežek državno dosežek mednarodno dosežek 

David But da srebrno 
priznanje 

                        

 
Kot mentor ID sem bil/bila organizator: šolskega 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: Poročilo o opravljenem delu 
V letošnjem šolskem letu 2015/2016 smo pri Zemljepisnem krožku delali na 3 projektih: 
 
1. Pri raziskovanju domače pokrajine smo se lotili raziskovanja kraških pojavov v Frmilski dolini, vendar smo zaradi 
obsežnosti naloge uspeli dokončati le Malotravniško dolino, ki zavzema okoli 2/5 celotne Frmilske doline. Zato bomo 
raziskovanj te zanimive pokrajine nadaljevali še v prihodnjem letu. Uspeli smo izdelati poročilo raziskovalne naloge na 
17 straneh ter predstavitev poteka in  dosežkov našega raziskovanj za občinsko predstavitev raziskovalnih nalog. V to 
raziskovalno skupino so bili vključeni nadarjeni učenci naše šole iz 6., 7. in 8. razreda, ki doslej še niso sodelovali pri 
tovrstnem delu. 
2. Pri geografskem tekmovanju so bili letos na šolski ravni vključeni učenci in učenke 8. in 9. razreda. Dosegli še kar 
dobre rezultate, vendar sta glede na število udeležencev prejela bronasto priznanje le najuspešnejša učenec in učenka 
9. razreda, v nadaljnje tekmovanje pa se je uvrstil le en učenec. Ta je na področnem tekmovanju dobil še srebrno 
priznanje, vendar pa se zaradi omejitev ni mogel udeležiti državnega tekmovanja. 
3. Pri projektu Evropska vas so sodelovale učenke in učenec 7. in 9. razreda. Izdelali so vsak svojo predstavitev Finske 
in zastopali našo šolo na medobčinski predstavitvi v Celju. 
 
Vse skupaj smo v letošnjem šolskem letu opravili pri tej dejavnosti 82 učnih ur, pri katerih je bilo udeleženih 26 učencev 
in učenk od 6. do 9. razreda. Večina teh učencev ima status nadarjenih učencev, pri našem delu pa so pridobili dodatna 
znanja in veščine. 
 
 

 
Izvajalec ID: Marja Špes, prof., Jasna Kapun, mag. prof. glas. ped. 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: Prva triada 



 

 

Vključeni razredi: 1. a, 1. b 
Skupno število vključenih učencev: 15 od tega deklic: 15 in dečkov:       
 

Število dodeljenih 
ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 
35 / 14 / 40% 100% 

 
Strateški 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, ples 

Spoznavanje, 
načrtovanje 
vsebin 

Morebitna 
izključitev 
pevcev 

Pogovor s 
skupino o 
sprejemanju 
drugačnosti 

Sprošče
na 
interakcij
a s 
sopevci 

DA       

Oktober Priprava 
telesa na 
petje 

Glasbeno 
didaktične igre 

Učenci in 
učenke ne 
bodo 
natančno 
poslušali 
navodil 

Umirjeno 
izvajanje iger 
v skladu z 
navodili 
učitelja 

Poznava
nje 
pesmi 
preko 
igre 

DA       

November Petje in ples                                     
December Praznični 

čas 
                                    

Januar Spoznavanj
e osnovnih 
veščin 
vokalne 
tehnike 

Upevanje, 
visoko-nizko, 
dihanje, 
glasbeno-
didaktične igre 

Nesodelova
nje  

Pogovor o 
pravilni 
uporabi 
pevskega 
aparata in o 
morebitnih 
škodah 

Razume
vanje in 
spoštova
nje 
pevskeg
a 
aparata 

DA       

Februar Praznovanj
e skozi 
glasbo 

Pesmi o pustu, 
praznovanjih 

Učenci ne 
poznajo 
nobene 
pesmi o 
pustu 

Pogovor o 
običajih 

Razume
vanje 
običajev 

DA       

Marec Pesmi o 
živalih 

Pesmi o 
različnih živalih 

Učenke ne 
znajo 
besedil 
pesmi 

Učiteljica 
pripravi 
repertoar 
pesmi in 
njihovih 
besedil 

Poznava
nje 
pesmi o 
živalih 

DA       

April Ljudska 
pesem 
skozi ples 

                                    

Maj Ljudska 
glasba ob 
instrumentih 

Ljudske pesmi o 
godcih ob 
instrumentih 

Neupoštev
anje 
navodil 
glede 
instrumento
v 

Pogovor o 
izvajanu na 
določen 
instrument in 
timskem 
sodelovanju 

Poznava
nje 
ljudske 
glasbe in 
instrume
ntov 

DA       

Junij Zaključne 
dejavnosti 

Izražanje vtisov 
in pričakovanje 
počitnic 

Slaba 
koncentraci
ja 

Ustrezna 
motivacija, 
prilagojene 
dejavnosti 

Pripravlj
enost za 
sodelova
nje pri 
OPZ 

DA       

 
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Delo Cici zbora predstavlja pomemben temelj v poznavanju glasbene 
literature za otroke in timskega sodelovanja. Pevke bodo to znanje prenesele naprej in sodelovale pri OPZ, tako jim bo 
delo v zboru lažje in prijetneje, na odru bodo bolj sproščene. 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: Zaradi menjave učiteljic Cici zborček v tem šolskem 
letu nima 100% realizacije, tudi ni sodeloval na nobeni prireditvi v šoli ali izven. Kljub temu so učenke redno in vestno 
prihajale na ure, zato bodo v naslednjem šolskem letu svoje prepevanje nadaljevale v OPZ. 
 

Izvajalec ID: Janko Bastašić 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: 3.triada 
Vključeni razredi: 6.,7.,8.,9.razredi 
Skupno število vključenih učencev:       od tega deklic:       in dečkov:       
 

Število dodeljenih 
ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 
60      0 62 2krat tedensko 102 100 

 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: učence in učenke navdušiti za igro nogometa 
CILJ 2: z redno vadbo napredovati in učence spraviti na čim višjo raven tehničnega znanja 
CILJ 3: učence in učenke pripraviti in jih peljati na tekmovanje 
 
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 pravila Prav.igre 
nogometa 

Možnost 
poškodbe 

Ogrevanje,di
sciplina 

                  

Oktober tehnika Vodenje 
žoge,podaje 

poškodba Ogrevanje in 
disciplina 

                  

November tehnika Streli na gol poskodba      ogreva
nje in 
disciplina 

                  

December tehnika Tehnika vratarja poškodba Ogrevanje in 
disciplina 

                  

Januar Teh.in takt. Varovanje 
igralca 

poškodba Ogrevanje in 
disciplina 

                  

Februar Teh.in takt. Prehod iz 
obrambe v 
napad 

poškodba Ogrevanje in 
disciplina 

                  

Marec Takt.elem. Prekinitve v igri poškodba Ogrevanje in 
disciplina 

                  

April igra Taktična 
postavitev pri 
futsalu 

poškodba Ogrevanje jn 
disciplina 

                  

Maj igra Tekme in turnirji poškodba ogrevanje                   
Junij igra tekme                               

 
 
Predstavitev rezultata dela ID: regijski prvaki pri ml.učencih,peto mesto v celjski regiji st.učenci 
 
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: ml.učenci so bili regijski prvaki,starejši pa so osvojili peto mesto prav tako v 
celjski regiji 
  
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 

35                                           
 
 
 
 
 



 

 

Poimenski seznam učencev regijskih in državnih tekmovanj: 
 

Ime in priimek učenca 
tekmovalca 

tekmovanje tekmovanje tekmovanje 
regijsko dosežek državno dosežek mednarodno dosežek 

 1.mesto                               
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: učenci in učenke so zelo radi obiskovali ure ID,kar 
priča procent obiska in tudi št.prijavljenih otrok.Precej otrok,tako dečkov kot deklic smo uspeli dodatno vklučiti v društvo 
in NK klub v kraju. 
 

 
Izvajalec ID: Marta Weilguni; Janja Bek 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I VIO 
Vključeni razredi: 1 - 3 
Skupno število vključenih učencev: 13 od tega deklic: 11 in dečkov: 2 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

30       od oktobra do 
maja 

      100 98 

 
Strateški 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 
z lutko, 
uskladitev 
gibanja 
lutke in 
teksta. 
Izvedba 
lutkovne 
predstave 
. 

Igranje igre O 
GOSKICI, KI 
JE ŽELELA 
VEDETI VEČ  
petletnikom iz 
vrtca. 
UVRSTITEV 
IN IGRANJE 
IGRE NA 
REGIJSKEM 
SREČANJU 
LUTKOVNIH 
SKUPIN. 

                              

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek, nastop, predstvitev javnosti.   
    
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 

                  13 13                   
 
Poimenski seznam učencev regijskih in državnih tekmovanj: 
 

Ime in priimek učenca 
tekmovalca 

tekmovanje tekmovanje tekmovanje 
regijsko dosežek državno dosežek mednarodno dosežek 

Luka Kubale 
Mojca Bele 
Lina Jerković 
Tjaša Križan 
Kaja Čujež 

 
 

                              



 

 

Brina Strniša 
Matic Šket 
Manca Zorin 
Špela Furlinger 
Vanesa Sivka 
Klara Lešnik 
Ana MAjer 
Sara Ivič 

  
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 13 učencev iz drugega in tretjega razreda. Srečevali smo se ob 
sredah. Pripravili smo lutkovno igrico "O GOSKICI, KI JE HOTELA VEDETI VEČ. 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. Igrico smo v mesecu aprili zaigrali učencem prve triade in malčkom iz vrtca. 
Uspešno smo se uvrstili na REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN V DOBRNO in 14. 4. pred državno 
selektorko zaigrali lutkovno predstavo.  
 

Č

 
Izvajalec ID: Marjana Plemenitaš 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I., II. 
Vključeni razredi: 2.,3.,4.,5. 
Skupno število vključenih učencev: 11 od tega deklic: 7 in dečkov: 4 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

20 /       20, oktober- 
februar 

100% 100% 

 
Strateški cilji:  
CILJ 1: Spodbujanje branja, doživljanje pravljic 
CILJ 2: Spodbujanje ustvarjalnosti in jezikovne zmožnosti. 
CILJ 3: Učenje otroške igre. 
 
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 Sodelujejo 
pri 
načrtovanj
u 
dejavnosti, 
razvijanje, 
spodbujanj
e 
ustvarjalno
sti 

Predstavitev 
dejavnosti, 
predlogi 
učencev, 
izdelava 
bralnega 
nahrbtnika 

                  Intezivno 
vključeva
nje v 
načrtova
nje, 
velika 
motiviran
ost za 
delo. 

      

November Razvijanje  
vedoželjno
sti, 
razvijanje 
bralnega 
interesa, 
doživljanje 
pravljic 

branje, 
predstavitev 
knjig, bralni 
dnevnik 

                  Učenci 
sami 
predlagaj
o 
vsebine, 
predstavi
jo knjige, 

      



 

 

ki so jih 
prebrali. 

December Učenje 
otroške 
igre, 
razvijanje 
ustvarjalno
sti. 

Izberejo 
pravljico za 
dramatizacijo, 
priprava 
besedila, 
scene, 
kostumov 

                  Sodelujej
o pri 
delitvi 
vlog, 
pripravijo 
sceno. 

      

Januar  Razvijanje 
jezikovneg
a 
izražanja, 
govornega 
nastopanja
,igranja 

Vaje brez 
besedila, 
mimika 
obraza, branje 
vlog, učenje 
vlog 

Otrok se 
vloge ne 
nauči. 

Nadomestni 
igralec 

      Vsi 
učenci so 
se vloge 
naučili. 

      

Februar Dramatiza
cija, 
ustvarjalno
st pri 
postvitvi 
scene. 

Utrjevanje 
vlog, vživljanje 
v vloge. 
Vključevanje 
glasbenih 
spremljav, 
priprava na 
nastop, nastop 
za učence 
podružnične 
šole, vrtca   

Odsotni 
igralec, 
bolezen 
na dan 
predstave 

Vloga 
šepetalca, v 
skarjnem 
primeru se 
predstava 
prestavi na 
drugi termin 

      Uspešna 
predstavi
tev igre 
O 
snežaku, 
ki si je 
iskal 
ženo 

      

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: nastop. 
   
Predstavitev rezultata dela ID:       
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Učenci, ki so 
sodelovali v ID 
Pravljične urice 

Vsem učencem 
podr. OŠ 
Kostrivnica, 
malčkom iz 
vrtca 
Studenček 

Jedilnica 4. 3. 2016, 
23.3. 2016 

igra aktualna 
vsebina, 
predstavitev, 
nastop 

 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti:  Šola se lahko pohvali s pestro 
izbiro dejavnosti in aktivnosti, ki razvijajo ustvarjalnost, zmožnost nastopanja, jezikovno zmožnost. Nastopa 
sta bila internega značaja, navedeni cilji so bili doseženi. 
 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Učenci, ki so se v začetku šolskega leta 
vključili k interesni dejavnosti Pravljične urice, so dejavnost obiskovali redno in z interesom. Ralizirani so bili 
vsi zastavljeni cilji. Učenci so bili za delo  zelo motivirani. V začetku šolskega leta so z zanimanjem poslušali 
pravljice, ki so jih sami izbirali in predstavljali. Sodelovali so pri izbiri besedila za dramatizacijo, ter sami izbirali 
in odločali o igranih vlogah. Izbrana igrica O snežaku, ki si je iskal ženo jim je bila zanimiva, še posebej zaradi 
njene humorne obarvanosti. Z veseljem in z zanimanjem so se besedilo naučili. Z dramatizacijo smo se 
predstavili učencem podr. OŠ Kostrivnica ter malčkom iz vrtca Studenček. Glasbene spremljave so igrali 
učenci sami.  
 
 

Izvajalec ID: Helena Mikša, dipl. vzg. 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. VIO 



 

 

Vključeni razredi: 1. - 3. r 
Skupno število vključenih učencev: 18 od tega deklic: 12 in dečkov: 6 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

20 - 20 - 100 92 
 

 
Strateški 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: spoznavanje zanimivih in poučnih tem ob prebiranju revije Ciciban, širjenje znanja na področju 

kulturne oziroma estetske vzgoje, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike …  
 
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 Spoznava
nje 
zanimivih 
in poučnih 
tem ob 
prebiranju 
revije 
Ciciban  
 
 
Učenci se 
učijo 
logično 
razmišljati. 

Mesečno 
obravnavanje 
nove teme v 
Cicibanu. 
 
 
 
 
 
 
Reševanje 
zanimivih 
logičnih 
nalog,logičnih 
ugank, 
sudoku, 
tangrami, 
latinski 
kvadrat... 

                  DA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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... 

            Novolet
na 
voščilni
ca 
izdelan
a v 
računal
niškem 
progra
mu. 

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 
programu 
LOGO. 

Ustvarjanje z 
želvico Elvico - 
risanje in 
glasba. 
 

                  DA       

Marec Razvijanje 
sistematizi
ranja, 
logičnega 
mišljenja in 
načrtovanj
a .      

Branje 
ilustracij, 
detektivske 
zgodbe, 
labirinti, 
gibalne 
zavozlanke. 

            16 
učence
v 
tekmuje 
na 
šolskem 
tekmov
anju 
LOGO. 

DA       

April Sodelovanj
e na 
tekmovanj
u CICI 
VESELA 
ŠOLA. 
 
 
 
Učenje 
sodelovanj
a in 
timskega 
dela pri 
reševanju 
problemov.
      

CICIVESELOŠ
OLSKI DAN, 
14.4.2016 
 
 
 
 
 
 
 
Igranje 
gibalnih 
"miselnih" iger. 

            CICI 
VESEL
A ŠOLA 
sodeluj
ejo vsi 
učenci. 
 
 
 
 
Izdelav
a igre 
LATINS
KI 
KVADR
AT. 

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 april učenci OPB se 
preizkusijo v 
reševanju 
"miselnih 
nalog" 

razvijanje 
veščin 
logičnega 
razmišljanja 

      
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: CICI VESELA ŠOLA, 14.4.2016 
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 

ŠOLSKO 
TEKMOVANJE 
LOGO 16 
učencev 
 

                        DRŽAVNO 
TEKMOVANJE 
LOGO 6 
učencev 

            



 

 

CICI VESELA 
ŠOLA 
18 učencev 
 

 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Pri ID Brihtne glave 1 smo spoznavali 
zanimive in poučne teme ob prebiranju revije Ciciban, si razvijali veščine logičnega razmišljanja in sklepanja, 
spoznavali osnove računalništva, program LOGO ter varno rabo interneta. Učenci so sami v računalniškem 
programu LOGO in WORD izdelali novoletno vošćilnico, pisali pravo pismo po pošti, pisali sporočilo 
razredničarki preko e-pošte, si izdelali miselno igro LATINSKI KVADRAT ter se pripravljali na šolsko 
tekmovanje LOGO. Učenci so bili vedoželjni in ustvarjalni pri iskanju novih rešitev. Vsi učenci so 14.4.2016 
sodelovali  na CICI VESELI ŠOLI in ob koncu leta prejeli priznanje. 
 
 

 
Izvajalec ID: Nina GAŠPARAC 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: III. VIO 
Vključeni razredi: 7., 8., 9. razred 
 
Skupno število vključenih učencev:   10 od tega 7 deklic  in  3 dečki  
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih 
sredstev 

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

kdaj 
predvid max. 

20 
/ 10 – 2. 

polletje 
na 14 dni,  po 
dogovoru 
 

50% - 
izvajano le 2. 
polletje 

ob začetku 
vpisanih 10 
učencev/aktivno 
udeležbo imajo 
le 3 učenci 

 
Strateški 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: 
 

Realiza
cija po 

mesecih 
Operativni cilji Konkretizacija 

vsebin 

Tveganja Učinki
, 

rezult
ati 

Zadovoljstvo 

Predvid Preprečit
ev 

Ustrez
no 

Izboljš
ave 

Februar Vzbuditi motiviranost učencev.  
Uvid pomena znanja nemščine. 
Predstavitev evropskih 
referenčnih stopenj in 
umestitev svojega znanja glede 
na vse 4 jezikovne spretnosti. 

Predstavitev vsebin 
ID. 
Promocija nemščine  
(svetovni dan jezikov, 

svetovni dan turizma) 

Nepoznavan
je evropskih 
referenčnih 
okvirjev. 

Predstavit
ev in 
razlaga 
opisov 
posamezn
ih 
stopenj. 

Učenci 
uvidijo 
pomen 
evrops
kega 
vredno
tenja 
znanja 
jezika. 

DA / 

Marec Spoznati tipologijo izpitnih 
nalog s področja branja na 
stopnji A1 in A2. 

Tipološko raznolike 
naloge bralnega 
razumevanja na 
stopnji A1 in A2. 
 
Delavnica 
jezikovnega centra 
MINT (25. 03. 2016) 
 

Učencem 
manj znana 
tipologija 
nalog. 

Seznanite
v z 
izpitno 
tipologijo 
nalog. 

Učenci 
spretn
o 
rešujej
o 
raznoli
ke tipe 
nalog. 

DA / 



 

 

April Poglabljanje spretnosti branja 
in bralnega razumevanja. 
Razviti globalno in detaljno 
razumevanje. 
Razviti strategije branja. 
 

Izhodiščna besedila 
izpitnega gradiva. 

Skromnejše 
besedišče. 

Tehnika 
branja - 
LESEDE
TEKTIV 

Učenci 
so 
sposob
ni pri 
branju 
izluščit
i rdečo 
nit 
besedil
a. 

DA  

Maj Poglabljanje spretnosti branja 
in bralnega razumevanja. 
Razviti globalno in detaljno 
razumevanje. 
Razviti strategije branja. 
 

Izhodiščna besedila 
izpitnega gradiva. 

     

Junij Evalvacija opravljenih 
aktivnosti. 

Ponovna prevetritev 
vrednotenja znanja 
jezika, ki so jo učenci 
naredili ob začetku 
leta.  
Prepoznati močne in 
šibke lastnosti s 
področja branja. 

Drugotno 
vrednotenje 
znanja bo, 
zaradi 
poznavanja 
opisov 
evropskih 
okvirjev, 
najverjetneje 
nekoliko 
bolj kritično. 

/ Učenci 
kritičn
o 
evalvir
ajo 
svoje 
znanje. 

DA  

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: opravljanje mednarodnega izpita 
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,  
- kritično, po evropskih okvirjih, vrednoteno znanje tujega jezika  
- spretnost pri reševanju izpitnih tipov nalog 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti:  
- učenci razvijejo samokritično vrednotenje/pozicioniranje svojega znanja tujega jezika in posledično 
pridobivajo na samopodobi 
- dokazujemo, da smo jezikovno kompetentna šola 
- znanje tujega jezika naših učencev je uvideno  in potrjeno tudi s strani zunanjih institucij 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta:  
K ID se je ob začetku vpisalo 10 učencev. Aktivno dejavne, s 100% udeležbo, so bile nato 3 učenke, 3 učenci 
so ID obiskovali občasno. V sklopu ID smo najprej spoznali evropske referenčne okvirje za vrednotenje 
znanja jezika na vseh 4 jezikovnih spretnostih, nato smo svoje dejavnosti usmerili v poglabljanje bralne 
spretnosti avtentičnih besedil na stopnji A1 in A2.  
 
V mesecu marcu smo izvedli delavnico v sodelovanju z jezikovnim centrom MINT International Hause 
Ljubljana, kjer je bila predstavljena vzorčna/demo izpitna situacija. 



 

 

 
Učenka, Eva Hohnec,  je pristopila k izpitu na stopnji B1- Zertifikat B1 pod okriljem Goethe inštItuta. Izpit je 
opravila z odliko. 
 

 

Izvajalec ID: Mitja Štorman 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: II. VIO in III. VIO 
Vključeni razredi: 5. – 9. razred 
Skupno število vključenih učencev: 12 od tega deklic: 1 in dečkov: 11 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

35       45       128,5 % 128,5 % 
 
Strateški cilji:  
CILJ 1: Učence seznaniti z uporabo osnovnih orodij 
CILJ 2: Omogočiti učencem razvijati svoje sposobnosti in pridobiti ročne spretnosti 
CILJ 3: Izdelava lastnega izdelka 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 

Realizacija 
po mesecih 

Operativni 
cilji 

Konkretizacij
a vsebin 

Tveganja Učinki, 
rezultati 

Zadovoljstvo 
Predvid Preprečitev Ustrezno Izboljšave 

Oktober  Učence 
seznaniti z 
uporabo 
osnovnih 
orodij 

Pri prvih urah 
se bodo 
učenci 
seznanili z 
lesom in 
orodji, ki jih 
bomo 
uporabljali 
skozi celotno 
leto 

Poškodbe 
pri delu. 

Dobro 
poučiti 
učence o 
nevarnostih 
pri delu in 
zagotoviti 
primerno 
okolje za 
delo. 

Učenci 
so se 
seznani
li z 
lesom, 
načino
m dela 
in 
varnostj
o pri 
delu. 

      / 

November - 
Januar 

Omogočiti 
učencem 
razvijati 
svoje 
spretnosti 

Učenci bodo 
pod 
vodstvom 
mentorja 
sami 
ustvarjali in 
delali z lesom 
ter orodji. 

Poškodbe 
pri delu. 

Dobro 
poučiti 
učence o 
nevarnostih 
pri delu in 
zagotoviti 
primerno 
okolje za 
delo. 

Učenci 
so si 
izbrali 
svoj 
projekt 
in začeli 
z 
delom. 

      Glede na 
letošnje 
izkušnje 
boljše 
planiranje 
časa, saj 
so 
nekateri 
na 
začetku 
delali 
počasi, na 
koncu pa 
jim je 
zmanjkalo 
časa. 

Februar Dokončanje 
lastnega 
izdelka 

Učenci bodo 
dokončali 
svoj izdelek. 

Poškodbe 
pri delu. 
Premalo 
časa za 
dokončanj
e izdelka 

Dobro 
poučiti 
učence o 
nevarnostih 
pri delu in 
zagotoviti 
primerno 
okolje za 

Dokonč
an 
izdelek 
smo 
poslikali
, učenci 
pa so 
ga 

      Objava v 
Rogaških 
novicah. 



 

 

delo. 
Vključiti 
učence, ki 
so svoj 
izdelek 
dokončali, 
da 
pomagajo 
sošolcem. 

odnesli 
domov. 

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek. 
     
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta:  
 
Delo interesne dejavnosti Les in leseni izdelki je potekalo v tehnični učilnici, ki je primerno opremljena za 
delo. Le-to je potekalo v sproščeni atmosferi, kjer je bila varnost na prvem mestu. Učenci so spoznali različna 
orodja in se naučili le-ta praktično uporabljati. Izbrali so si svoj projekt, ki so ga pod mentorstvom učitelja 
delali skozi celotno obdobje. Tako so se nekateri odločili za izdelavo kamionov, drugi so se lotili ladje, tretji 
spet letala. Nekateri pa so se odločili za lastne projekte, narisali načrte in jih poskušali uresničiti. Na koncu ni 
vsem uspelo dokončati izdelka, vendar pa so preko samega dela pridobili nove sposobnosti in spretnosti, ki 
jih bodo imeli naslednje leto možnost nadgrajevati.  
 

Izvajalec ID: Tanja Pirš 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. VIO 
Vključeni razredi: 1. - 3. 
Skupno število vključenih učencev: 39 od tega deklic: 39 in dečkov: / 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

30       35       101 97,22 
 
Strateški cilji:  
CILJ 1: Obvladovanje telesa v prostoru in zaznavanje ritma      
CILJ 2: Razvijanje pozitivnih odnosov med soplesalci      
 
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 

      Veliko 
število 
članov, 
prostorska 
stiska, 
poškodbe
…      
 
Nemir, 
razgrajanj
e  

Dosledno 
upoštevanje 
pravil.  
 
 
 
   
 
Aktivno delo 
(možnost 
koreografij) 

realizira
no 

            

Oktober Poslušanje 
glasbe - 
gibanje ob 
ritmu, 
upoštevanj
e različnih 

                  realizira
no 

            



 

 

zvrsti, 
melodije… 

November Ustvarjanj
e in 
sooblikova
nje plesnih 
motivov. 

                  realizira
no 

            

December Sooblikova
nje 
koreografij
e, 
utrjevanje 
plesa. 

.             realizira
no 

            

Januar Sooblikova
nje 
koreografij
e, 
utrjevanje 
plesa. 

                  realizira
no 

            

Februar Plesno 
izražanje, 
plesni 
motivi - 
zgodba. 

                  realizira
no 

            

Marec Ples v 
skupinah, 
izmišljanje 
koreografij 

                  realizira
no 

            

April Plesna 
zgodba. 

                  realizira
no 

            

Maj Plesna 
zgodba. 

                  zaradi 
presega 
št. ur 
zaključil
i 

            

Junij Ples kot 
sprostitev. 

                  zaključil
i 

            

 
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: Glasba in ples z roko v roki 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Plesalke Ostarelim 
občanom 
Rogaške 
Slatine 

Športna 
dvorana Janina 

1. 12. 2015 nastop       

Plesalke 
 
 
 
 
Plesalke 
 

Soplesalkam 
 
 
 
 
Učencem, 
učiteljem 1. - 5. 
razred, vodstvu 
šole 

Učilnica GUM 
 
 
 
 
Ploščad pred 
šolo 

16. 2. 2016 
 
 
 
 
26. 4. 2016 

predstavitev 
posameznih 
skupin - lastna 
koreografija 
 
Plesna točka 

možnost 
ustvarjanaja 
lastnih 
koreografij in 
prikaz le teh 
Proslava ob 
Dnevu boja 
proti okupatorju 
in Prazniku 
dela. 

       



 

 

Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Plesalke so gradile na izboljšavi ritma in melodije ter obvladovanju 
telesa v prostoru (orientaciji).  
 
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: Deklice so rade prihajale na ID Glasba in 
ples z roko v roki. Vključile so se v skupino in ob tem doživljale ples kot celoto (skupina). Proti koncu šolskega 
leta je bil viden napredek tudi pri plesalkah, ki so v začetnih mesecih še imele težave pri obvladovanju ritma 
in orientacije v plesni postavitvi. Ples je bil zanje sprostitev, saj so potekale urice od 13.30 - 14.30. 
 

Izvajalec ID: Petra Železnik, prof. 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: II., III. 
Vključeni razredi: 5., 6., 7., 8., 9. 
Skupno število vključenih učencev: 20 od tega deklic: 18 in dečkov: 2 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

      0 7             100 
 
Strateški cilji:  
CILJ 1: Spodbujanje medsebojne pomoči, solidarnosti, spoštovanja, 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 Obisk 
Pegazove
ga doma 

Gibalne 
aktivnosti 
(zunanji fitnes) 
z oskrbovanci 
Pegazovega 
doma. 

                              

November Srečanje-
sestanek 

Seznanitev in 
dogovor o 
izdelovanju 
Miklavževih 
šib v 
Pegazovem 
domu. 

                              

December Obisk v 
Pegazove
m domu 

Ustvarjalna 
delavnica v 
Pegazovem 
domu – 
izdelovanje 
Miklavževih 
šib. 

                              

Maj Srečanje-
sestanek 
 
 

Seznanitev in 
dogovor o 
sprehodu z 
varovanci 

                              



 

 

 
 
 
Srečanje-
sestanek 

Pegazovega 
doma. 
 
Zaključno 
srečanje in 
evalvacija dela 
2015/2016 ter 
napoved za 
naslednje 
šolsko 
leto.     

Junij Obisk v 
Pegazove
m domu 

Sprehod v 
park z 
varovanci na 
vozičkih. 

                              

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek, 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, 7. - 9. razredi 
Skupno število vključenih učencev: 8 od tega deklic: 6 in dečkov: 2 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

20 prevoz na 
tekmovanje 

      20 100 90 

 
Strateški /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 

November -razvijanje 
pozitivneg
a odnosa 
do 
sočloveka, 
ljudi v 
stiski, 
humanost; 
-znati 
pomagati 
ljudem ob 

*POMAGAM 
VRSTNIKOM 
(Zbiranje 
šolskih 
potrebščin, 
oblačil za 
pomoči 
potrebnim 
vrstnikom.)  

negativen, 
nespoštljiv 
odnos do 
drugačnos
ti, nerazvit 
občutek 
za pomoč 
sočloveku 

pogovori, 
primeri, 
konkretne 
situacije 

Učenci 
so znali 
pomaga
ti drug 
drugem
u kot 
tudi 
ostalim. 

Učenci 
so radi 
prihajali k 
interesni 
dejavnos
ti. 

      



 

 

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 

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 
ZDRAVJE 
(Delo v ekipah, 
obisk 
medicinske 
sestre.)    

izostanki 
od 
dejavnosti, 
nezaintere
siranost, 
nesamoza
vest 

razsodno se 
odločiti za 
dejavnost, 
učiteljeva 
motivacija, 
delo  v 
skupini 

Učenci 
so 
spoznal
i 
praktiče
n del 
dejavno
sti. 

Učenci 
so zelo 
aktivno in 
z 
veseljem 
se učili 
spretnost
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. 

      

 
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 je v tem šolskem 
letu prihajalo 8 učencev. Učenci so imeli praktično in teoretično usposabljanje. Učili so se osnov prve pomoči 
ob nesrečah, padcih, zadušitvah. Razvijali smo čut za odgovornost, pomoč vrstnikom, starejšim in ostalim 
ljudem. Pri praktičnem delu nam je pomagala medicinska sestra ga. Magda Plavčak. Spoznavali smo tudi 
dejavnosti organizacije RK. Učencem 3. razredov sem na igriv način predstavila RK, ki jim je podaril tudi 
simbolična darilca. 
 

Č

OSNOVNI PODATKI 
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: 30 
 
 



 

 

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

 
Podatki se izpolnijo le za tekmovanja v znanju, veščinah in spretnostih: 
Udeležba na tekmovanju: šolsko, državno  
 
Organizacija tekmovanja: šolsko 
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
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 - ŠOLSKO 
TEKMOVANJELOGO, 
27.2.2016. 

ŠOLSKO TEKMOVANJE je potekalo v 
mesecu marcu. 

      

Marec ZOTKS-Zveza za 
tehniško kulturo 
Slovenije, Vrtec Izvir 
Rogaška Slatina, 
Helena Mikša, Marjana 
Zajko, Petra Dragojević 
- RAČUNALNIŠKO 
TEKMOVANJE ZA 
19. POKAL LOGO , 
12. 3. 2016. 
 

4. 3. 2016 ŠOLSKO TEKMOVANJE 
LOGO na II. OŠ, tekmuje 30 učencev od 
1. do 3. r. 
 
 
 
12. 3. 2016 DRŽAVNO TEKMOVANJE 
ZA POKAL LOGO v organizaciji vrtca 
Izvir Rogaška Slatina in ZOTKS iz 
Ljubljane, tekmuje 16 učencev. 

      

April Helena Mikša, Marjana 
Zajko, Petra Dragojević  

DA       

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Učenci so se na tekmovanje pripravljali v okviru ID Brihtne glave 1 in ID Računalniško opismenjevanje. Na šolskem tekmovanju, 
4. 3. 2016, je na naši šoli tekmovalo 30 učencev. V tem šolskem letu ni tekmoval nobeden učenec iz POŠ Kostrivnica. 16 učencev, 
ki so na šolskem tekmovanju dosegli najboljše rezultate so tekmovali na državnem tekmovanju za POKAL LOGO. Učenci so 
dosegli odlične rezultate, prejeli smo 6 ZLATIH in 10 SREBRNIH priznanj ter skupno prejeli prehodni kristalni pokal, ki bo do 
naslednjega tekmovanja krasil našo vitrino. 
 



 

 

DOSEŽKI  
 

število bronastih število srebrnih število zlatih 
      10 6 

 
število drugih priznanj 
Priznanje za SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO prejme 30 učencev od 1. do 3. razreda.  
 
POIMESNKI SEZNAM UDELEŽENCEV DRŽAVNEGA TEKMOVANJA Z  DOSEŽKI  
 

ime in priimek tekmovalca tekmovanje dosežek 
Nika Štih 
Nuša Ogorevc 
Dominik Sever 
Minej Lan Podlesnik 
Lina Jerković 
Klara Lešnik 
 
Bor Krumpak 
Jaka Hrup 
Jakob Škrablin Novak 
Miha Gotlin 
Gašper Rovišnjak 
Nejc Viher 
Žiga Krašovec 
Tinkara Krumpak  
Sara Ivič 

DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA 19. 
RAČUNALNIŠKI POKAL LOGO 

zlato priznanje 
 
 
 
 
 
 
srebrno priznanje 

Izvajalec ID: Leonida Špiljak, prof.   
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. 
Vključeni razredi: 3.  
Skupno število vključenih učencev: 12 od tega deklic: 3 in dečkov: 9 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

            29       96,66 99,89 
 
Strateški cilji:  
CILJ 1: razvijanje sposobnosti spretnega in zanesljivega računanja na pamet 
CILJ 2: spodbujanje učencev k razmišljanju z matematičnimi igrami, zapletenejšimi matematičnimi   problemi, 

matematičnimi izzivi      
      
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 
programa 
LEFO 

Uporaba 
programa 
LEFO 

Upočasnje
ni 
računalniki 
za delo v 
računalniš
ki učilnici 

Posodobite
v 
računalnišk
e opreme 

Pridobiv
anje 
dodatni
h 
računal
niških 
spretno
sti 

            

Oktober Hitro in 
spretno 
računanje 
na pamet  

Medrazredno 
tekmovanje v 
hitrem 
računanju 

            Zaneslji
vo in 
spretno 
računan
je 

            



 

 

November Hitro in 
spretno 
računanje 
na pamet 
9. 11. do 
20. 11. 
2015  

Sodelovanju v 
prvem krogu 
tekmovanja 
(seštevanje in 
odštevanje, 
naravna 
števila in 
število 0) 

                  Še več 
učencev 
vključiti v 
tekmova
nje, ne 
glede na 
to ali 
obiskujej
o ID ali 
ne. 

      

December Hitro in 
spretno 
računanje 
na pamet  
7. 12. do 
18. 12. 
2015.  

Sodelovanje v 
drugem krogu 
tekmovanja 
(primerjanje 
vsot in razlik, 
iskanje 
neznanega 
števila) 

                              

Januar Hitro in 
spretno 
računanje 
na pamet 
11. 1. do 
22. 1. 
2016. 

Sodelovanje v 
tretjem krogu 
tekmovanja 
(iskanje 
neznanega 
števila, 
množenje in 
deljenje) 

                        Učence 
bo v 
bodoče 
potrebno 
bolj 
motivirati 
za 
sodelova-
nje v prvih 
treh 
krogih 
tekmova-
nja. 

Februar Evalvacija 
dela in 
morebitna 
udeležba v 
finalu 
(Finale 
državnega 
tekmova-
nja: 
Ekonom-
ska šola 
Murska 
Sobota, 
20. 2. 
2016 

                                    

Marec Interaktiv 
ne vaje 
(http://ww
w2.arnes.s
i/~osljjk6/m
atematika/
mat_igre/
mat_igre1.
htm)  

Igram se in 
postajam 
mojster v 
računanju 
 
Interaktivna 
tabla, 
računalnik 

                              

April Interaktiv 
ne vaje 
(http://ww
w2.arnes.s
i/~osljjk6/m
atematika/

Igram se in 
postajam 
mojster v 
računanju 
 

                              



 

 

mat_igre/
mat_igre1.
htm)  

Interaktivna 
tabla, 
računalnik 
 

Maj Delo z 
interaktivn
o tablo 

                                    

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: medrazredno tekmovanje 
 
Predstavitev rezultata dela ID:       
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Mentorica Učencem, 
staršem 

LCD, šolska 
spletna stran 

Po vsakem 
tekmovanju 

pisno Povečati nivo 
priljubljenosti 
matematike 

 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Učenci so z veseljem obiskovali interesno 
dejavnost. Skozi igro so nadgrajevali osnovna matematična znanja, se urili v delu z računalnikom, spoznavali 
osnove dela z interaktivno tablo.V bodoče bi bilo smiselno sodelovati pri različnih tekmovanjih (tudi tisti 
učenci, ki ne obiskujejo ID). V naslednjem šolskem letu bo tekmovanju Lefo dodana tudi Matematična pošast. 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Zdenka Petek 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO, III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Martin Druškovič, Melita T. Pleminitaš, Leonida Špiljak, Milena Vreš, Urška Esih  
Razred/i: 4. - 9. 
Število vključenih učencev: 38 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
25 26             

 
Udeležba na tekmovanju: šolsko, državno  
 
Organizacija tekmovanja: šolsko  
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

-Učenci so se  naučili 
celovitega načrtovanja 
reševanja različnih logičnih 
nalog in izvajanja 
postopkov ter sodelovanja z 
drugimi.   

Organizacija skupne ure ID 
za več razredov zaradi 
različnih izbirnih 
predmetov ali različnega 
zaključka pouka.  
Premalo rešenih nalog. 
Ker je potrebno vse naloge 
fotokopirati, je potrebno 
veliko število listov. 

Poikati možnost izvajaanja 
ur v jutranjem času. 
Poiskati ure po pouku za 
učence 4. in 5. razredov. 
 

Ta ID mora biti zjutraj 0 uro 
dva dni, ker jih edino tako 
lahko udeležijo vsi ID.  V 
jesenskem delu smo imeli 
po dve uri na teden, ker 
drugače ni bilo mogoče  
izpeljati dejavnosti za vse 
razrede istočasno. 

- Razvijali bodo 
sposobnost opazovanja in 
spremljanja lastnega načina 
razmišljanja ter sposobnost 
izražanja.  

Težave pri izražanju. Pomoč učiteljice pri zapisu 
njihovih ugotovitev, da 
bodo pravilne. 

Veliko poudarka sem dala 
na to pri mlajši skupini, ker 
se šele s tem načinom 
seznanjojo. 

- Med seboj se bodo 
učenci od 3. do 9. razreda 
pomerili v znanju na 
šolskem, najuspešnejši 
učenci 7. do 9. razreda pa še 

Zanje organizirati ure ID ob 
7.30 zjutraj. 
Za tekmovanje je potrebno  
plačati prispevek, zato se ga 
morda vsi zainteresirani 
učenci ne bodo udeležili.  

Po potrebi poiskati z g. 
Weilgunijem dodaten vir 
financiranja.  
Ga. Jelka Županec 
prevzame nekaj ur 

Vsebine logike naj bi začeli 
uvajati že v 1. triadi, ker se 
bodo učenci pomerili v 
znanju še v teh razredih. 
Naloga aktiva te triade je, 
da poiščejo učitelja, ki bo 



 

 

na državnem tekmovanju iz 
logike in iz Logične pošasti.  

Učitelji razrednega pouka 
imajo premalo znanja o 
postopkih in načinih 
reševanja zahtevnejših 
nalog. 

poučevanja DOD v drugi 
triadi. 

izvajal ID z logično 
vsebino. Učenci se bodo 
udeležili lahko dveh 
tekmovanj - iz Logike in iz 
Logične pošasti. 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Zdenka Petek: 

 - Ponovljanje in utrjevanje  
reševanja različnih tipov nalog 
(6. do 9. r.). 
-Reševanje logičnih nalog z 
učenci 6. r. - čimveč različnih 
tipov. 
- Sodelovanje učencev na 
šolskem tekmovanju.  
Jelka Županec in učitelji 4. in 
5. razredov, tudi na 
podružnicah: 
- Naloge iz vsakdanjega 
življenja  3. in 5. razred in 
naloge starih tekmovanje iz 
logike (tudi na podružnicah). 

Utrdili smo postopke reševanja nalog vseh tipov.  

Oktober  Zdenka Petek: 
- Analiziranje nalog šolskega 
tekmovanja. 
-  Priprava najboljših  učencev 
iz 7., 8. in 9. razreda na državno 
tekmovanje. 
- Vitezi in oprode, normalneži. 

Nekateri učenci so se zelo intenzivno pripravljali na tekmovanje 
doma. Še pri drugih učencih spodbuditi prepričanje, da je njihov 
uspeh odvisen od odgovornega pristopa k nadgrajevanju znanja. 
Seznanili smo se z reševanjem nalog iz šolskega tekmovanja, ki so 
bili novega tipa. 
 

November Zdenka Petek: 
-   Lihi in sodi.  
-   Levičarji in desničarji. 
-  Enostavne izjave "in", "ali" 
in zanikanje le-teh. 

Seznanili smo se z zahtevnejšimi nalogami in tako nadgradili znanje. 

December Zdenka Petek: 
-  Implikacija in ekvivalenca. 
- Pravila za reševanje različnih 
logičnih igric: sudoku, 
gobelini, sajenje rožic, 
potapljanje ladjic, suriza … 

Te vsebine sem vključila že v mesecu novembru. Učenci 5. razreda 
so se vključili v zelo majhnem številu, zato sem te aktivnosti zanje 
prestavila na spomladanski del.  

Marec Zdenka Petek: 
- Tlakovanje  ravnine z 
različnimi vzorci, tudi s 
pomočjo krožnic. 
- Reševanje  problemov  z 
vžigalicami.  

Izvedli smo delno v mesecu aprilu, ker sem morala intenzivno 
sodelovati pri pripravi učencev na matematična tekmovanja.  

April Zdenka Petek: 
- Reševanje logičnih ugank 
povezane s starostjo oseb in  
utemeljitev rešitev. 
- Naloge z izjavami - 
utrjevanje. 

z učenci 5. razreda smo se uspešno naučili postopkov za reševanje 
logičnih naloge večih tipov, vendar bo poterbno v mesecu septembru 
to temeljito ponoviti zaradi tekmovanja.  
Reševanje nalog doma preko spleta iz strani ZOTKS in MATHEMA 
- organizira tekmovanje Logična pošast.  
 

Maj Zdenka Petek: 
- Utrjevanje vseh tipov 
logičnih nalog. 
  

Naloge smo se uspešno naučili reševati, vendar bo potrebno v 
mesecu septembru to temeljito ponoviti zaradi tekmovanja. 

Junij Zdenka Petek: 
-  Reševanje različnih logičnih 
iger. 
-   Poročilo o delu. 
Plan za naslednje leto. 

Otroci imajo velike težava z nalogami iz različnih jezikov, zato bo to 
potrebno te tipe nalog še utrditi septembra. Plan za naslednje leto - 
izvajanje ID skozi vse šolsko leto za vse učence od 1. do 9. razreda. 
Pri tem poiskati pomoč ostalih matematičark in učiteljic I. in II. 
triade. 
 
  

 



 

 

ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
ID logomanije se je udeleževalo 39 učencev. Organizirala sem jo v dveh težavnostnih stopnjah, v jesenskem delu 16 ur in v 
pomladanskem delu pa 10 ur. Posebej učenci nižjih razredov so zelo radi prihajali k uram in  uspešno gradili nova spoznanja. Žal 
pa nam je za delo z računalnikom zmanjkalo časa, kar pa bomo nadoknadili v jesenskem delu. 
 
Rezultati tekmovanja so zapisani v posebnem poročilu. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
 
Zapisani v posebnem poročilo o tekmovanju iz Logike in iz Logične pošasti. 
 
UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 
 
Rezultati tekmovanja so zapisani v posebnem poročilu. 
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: IZTOK MAJCENOVIČ 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO 
Število vključenih učencev: 20 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
70 74 103 80 

 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Odkrivanje lepote šahovske 
igre in prebujati ljubezen do 
šaha 

                  

Usposobiti otroka za 
samostojno delo v šahu 

                  

Razvijati samozaupanje in 
občutek lastne vrednosti 

                  

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September spoznavanje šahovskih figur 

,vrednost  
      

Oktober simultanka z učiteljem, 
delovanje dame,topa ,konja 

      

November delovanje lovca, mat z dvema 
topoma 

      

December mat z damo ,mat z dvema 
topoma 

      

Januar mat v eni potezi, turnir       
Februar top število udarov,lovec število 

udarov 
      

Marec mat z dvema lovcema       
April turnir,osnove otvoritve,osnove 

zaključkov 
      

Maj mat lovec ,konj       
Junij mati v eni potezi, zaključni 

turnir 
      

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Na šahovski krožek se je prijavilo 20 učencev, ki so dokaj redno obiskovali dejavnost. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini po 
kvaliteti (začetna in nadaljevalna). Začetniki so spoznavali šah in delovanje določenih figur,naučili so se matirati z dvema topoma,z 
damo in spoznali vrednost posameznih figur. Veliko so med sabo igrali in preizkušali svoje šahovsko znanje. Ob zaključku interesne 



 

 

dejavnosti smo še organizirali pravi šahovski turnir,kjer so učenci igrali brez ure na 10 min. in po preteku  časa je učitelj ovrednotil 
igro in določil  zmagovalca.Vsi udeleženci turnirja so prejeli priznanje za sodelovanje na turnirju. 
Nadaljevalna skupina je že spoznavala  osnove otvoritve pri šahu ,zaključki in igro v središčnici. Mladi šahisti so prav tako 
spoznavali določene šahovske probleme ,mati v dveh potezah,žrtve figur, strategija igre v boljšem položaju , slabšem položeju 
,boljšem ali slabšem času.. Enkrat v mesecu je učitelj odigral simultanko, na zaključko deajvnosti pa so še odigrali turnir s šahovsko 
uro. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Odkrili smo nekaj talentov, ki jih bomo usmerili v šahovski klub 
 

 
Izvajalec ID: Terezija Gjuras 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: III. 
Vključeni razredi: 7., 8. in 9.  
Skupno število vključenih učencev: 24 od tega deklic: 14 in dečkov: 10 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

35       38 september- junij 108,6 93 
 
Strateški cilji:  
CILJ 1: Cilj interesne dejavnosti so aktivnosti, da je učenec v neposrednem naravnem  okolju in pri svojem 

raziskovalnem delu aktiven in da spontano pridobiva   znanja, ki so plod raziskovalne svobode. 
CILJ 2: Razvijanje  strategije reševanja problemskih nalog in avtentičnih vprašanj. 
CILJ 3: Samostojno/ vodeno odkrivanje ozir. sklepanje na zakonitosti 
 
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 
gozdnih 
dreves, 
plodov, 
semen, 
listja in 
prsti ter 
zelnatih 
rastlin  
   podrasti 

Herbariziranje 
rastlin – 
nadaljevanje z  
izdelavo zbirke 
(učilo za 
predmet 
naravoslovja v 
6. in 7. razredu 
naravoslovja 

Nevarnost 
klopov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Učenka 
je imela  
s seboj 
zaščitni 
sprej. 

            

Oktober Spoznava
nje 
gozdnih 
dreves, 
plodov, 
semen, 
listja in 
prsti ter 

Herbariziranje 
rastlin – 
nadaljevanje z  
izdelavo zbirke 
(učilo za 
predmet 
naravoslovja v 

                              



 

 

zelnatih 
rastlin  
   podrasti 
ter živali v 
vodi 

6. in 7. razredu 
naravoslovja 
Dopolnjevanje 
zbirke. 
Sodelujejo 
učenci 7. 
razreda 

November Utrditi in 
ponoviti 
pridobljeno 
in že 
razširjeno 
znanje 
kemijskih 
vsebin 
sedmega 
in osmega 
razreda,ki 
bo 
temeljilo  
na 
eksperime
ntalnem 
delu 
povezovan
ja 
teoretičneg
a znanja s 
prakso 
načrtovanj
a in 
izvedbe 
eksperime
nta. 
Samostojn
o 
raziskovan
je s 
pomočjo 
modelov 
nekaterih 
molekul. 

Kemija veda o 
snoveh. 
Laboratorijski 
pribor, 
izdelava igrice 
za vsebino 
periodni 
sistem 
elementov 
Snov (zrak, 
voda,čista 
snov, zmes, 
načini 
ločevanja 
čistih snovi). 
Velja za 
učence 
osmega in 
devetega 
razreda 
Ogljikovodiki - 
9.r (z igro do 
znanja - 
ponazoritev 
polimerov) 

Nevarnost 
poškodbe 
s 
kemikalija
mi. 

      Izdelali 
smo 
dva 
komplet
a 
kartica 
za igro 
PS. 
 
 
 
 
Učenci 
so pri 
eksperi
mentaln
em delu 
samost
ojni in 
odgovor
ni, ker 
jih je 
kar 
nekaj 
pri 
izbirne
m 
predme
tu, kjer 
urijo 
veščine 
varnega 
eksperi
mentira
nja 

            

December Razširiti in 
nadgraditi 
že 
osvojeno 
znanje 
pridobljeno 
pri rednih 
urah 
kemije. 
 
 Razvijanje 
boljše 
prostorske 
predstave 
molekul na 
submikros
kopski 
ravni preko 

Kemijske 
reakcije, 
Kemijske 
enačbe - 
8.razred 
Elektroliti - 
9.razred 
(Izdelava 
kartic za 
diferenciran 
delo pri pouku) 

                              



 

 

dela z 
modeli.  
  

Januar Razvijati 
strategijo 
reševanja 
problemski
h nalog, 
samostojn
e 
interpretaci
je, 
vrednotenj
a in 
avtentičnih 
vprašanj 
vezanih na 
predpisane  
vsebine za 
kemijsko 
tekmovanj
e 

Raztopine - 
9.razred 
Atom-ion -
8.razred 
 
Testi preteklih 
tekmovanj za 
bronasta 
priznanja in 
strategija 
reševanja 

                              

Februar Razširiti in 
nadgraditi 
že 
osvojeno 
znanje 
pridobljeno 
pri rednih 
urah 
kemije 
.Razvijati 
delovno 
disciplino 
in 
odgovorno
st, razvijati 
natančnost 
in 
spretnost 
pri delu z 
modeli.  

Periodni 
sistem 
elementov, 
kemijske vezi - 
8.r 
Kisikove 
organske 
spojine - 9.r 

                              

Marec Razvijati 
strategijo 
reševanja 
problemski
h nalog, 
samostojn
e 
interpretaci
je, 
vrednotenj
a in 
avtentičnih 
vprašanj 
vezanih na 
predpisane  
vsebine za 
kemijsko 
tekmovanj
e. 

                                    



 

 

samostojn
o 
preverjanje 
stopnje 
razumevan
ja in 
zmožnosti 
uporabe 
pridobljene
ga znanja 
ob novih 
nalogah. 

April Razvrščajo 
rastlin v 
širše 
sistematsk
e 
kategorije 
z uporabo 
določevaln
ih ključev. 
Ugotavljajo 
sprememb
e v gozdu. 

Terensko delo-  
gozd 

                              

Maj       Razstava 
nastalega 
gradiva in 
materiala 

            Vučilnici 
je 
nastala 
lepa 
razstav
a grmov 
in 
plodov 
listavce
v in 
iglavcev 
ter 
mape s 
posuše
nim 
materria
lom za 
skupins
ko 
delo.( 
nadalje
vanje 
lanske 
zbirke), 

            

Junij       Dokončanje 
razstave 

            del 
razstav
e je še 
vedno v 
učilnici, 
drugi 
del 
razstav
e pa je 
v 
omarah 
kot 
učno 

            



 

 

gadivo 
za 
prihodnj
e 
šolsko 
leto 

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek. 
     
      
Predstavitev rezultata dela ID: Razstava  vsebine :Gozd kot ekosistem je pripravljena 
v učilnici in je kot učilo za učence ob koncu 6. razreda in  za učence 7.razreda pri vsebini gozd. 
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Učenci Učencem V učilnici 
kemije 

Ob koncu 
šolskega leta 

Izdelek, ki je na 
razstavi v 
učilnici na 
ogled. 

Šestošolci 
ponovijo 
vsebino z 
naravoslovnega 
dneva. Učenci 
sedmošolci pa 
spoznajo in 
ponovijo 
vsebino z 
naslovom 
Ekosistemi- 
gozd 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: Vsebina je bila 100 % realizirana. 
Upam in verjamem, da bom naslednje leto imela zopet to interesno dejavnost, saj neglede na rezultate 
tekmovanja učenci vsekakor nadgrajujejo znanje in razvijajo veščine raziskovanja okolja pri dejavnostih v 
gozdu, kar je vsekakor za vsakega udeleženca ID razvoj in napredek tako na procesnem kot zaznavnem 
področju. 
 
       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja: Učenci so se tudi pripravljali na kemijsko tekmovanje, ki je bilo 18. 
januarja 2016. Tekmovanja se je udeležilo 26 učencev  od tega 23 učencev, ki so obiskovali ID. Na šolskem 
tekmovanju so dosegli 3 bronasta priznanja in vsi trije so se udeležili državnega tekmovanja. Ostalo je le pri 
bronastih priznanjih. Torej končnoi rezultat tekmovanja je.  
šolsko tekmovanje: Manca Druškovič - bronasto priznanje in udeležba na državnem tekmovanju 
David But - bronasto priznanje in udeležba na državnem tekmovanju 
Sara Marija Poharc - bronasto priznanje in udeležba na državnem tekmovanju 
  
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 

23 20 3             3             
 
Poimenski seznam učencev regijskih in državnih tekmovanj: 

Ime in priimek učenca 
tekmovalca 

tekmovanje tekmovanje tekmovanje 
regijsko dosežek državno dosežek mednarodno dosežek 

Manca Druškovič             Preglovo 
priznanje  

bronasto             

David But 
 

            Preglovo 
priznanje 

bronasto 
 

            



 

 

Sara Marija Poharc Preglovo 
priznanje 
 

bronasto 

  
Kot mentor ID sem bil/bila organizator: šolskega tekmovanja. 
 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: V letošnjem šolskem letu 
rezultati niso za poseben ugled šole  v javnosti. 
 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Pri naravoslovno kemijskem krožku so 
sodelovali učenci 6., 8. in 9.razreda. Osmošolci in devetošolci so se prvenstveno pripravljali na kemijsko 
tekmovanje in pri pripravi razstave. Na tekmovanju so dosegli 3 bronasta priznanja in trije učenci so se 
udeležili državnega tekmovanja.. Na državnem tekmovanju niso bili uspešni, tako da smo ostali le na 3 
bronastih priznanjih. Z rezultati VSEKAKOR NISEM ZADOVOLJNA. Učenci, ki se odločajo za tekmovanja, 
bi se morali osredotočiti le na posamezna področja in ne tekmovati prav na vseh področjih, ker jim to jemlje 
čas, energijo in moč. Zato niso osredotočeni, njihovo znanje ni do potankosti poglobljeno, nimajo časa za še 
dodatne priprave , njihovo znanje je preveč razpršeno, temu pa so primerljivi tudi rezultati na vseh področjih. 
Z učenko šestega razreda pa sva se osredotočili bolj na rastlinstvo gozda in pripravili  naravni herbariziran in 
ostali gozdni material za razstavo. 
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Branko Krošel 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Branko Krošel 
Razred/i: 8. 
Število vključenih učencev: 10 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
15 15 100 80 

 
Udeležba na tekmovanju: šolsko, regijsko  
 
Organizacija tekmovanja: šolsko  
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
DMFA Slovenije (nosilec tekmovanja),  VIZ II.OŠ(šolsko), področno(OŠ Šmarje pri Jelšah), 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 

-ustrezna izbira in pravilna 
uporaba opreme za 
poskuse, izvedba poskusa 
po navodilih, upoštevanje 
vseh varnostnih ukrepov, 
posebej še opozoriti na 
specifične nevarnosti, 
osebna zaščita 

-večji poudarek na 
eksperimentalnem delu 
-dvigniti nivo znanja 
uporabne matematike na 
področju fizike 

udeležba na področnem 
tekmovanju in državnem v 
primeru uvrstitve                      

                  

 
 
 



 

 

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) 
3 .2. izvedba šolskega tekmovanja 
+ DMFA B. Krošel+komisija 

      

Marec priprave na področno 
tekmovanje;tekmovanje18..marec 
2016;OŠ ŠMARJE pri JELŠAH +  
DMFA Slovenije 

      

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
V mesecu februarju je bili izvedeno šolsko tekmovanje, katerega so se udeležili 3 učenci.Tekomovanje je bilo okrnjeno zaradi obiska 
gledališča v mariboru in dva učenca sta zbolela. Prvouvrščeni učenec na šolskem tekmovanju  se je  uvrstil na področno tekmovanje 
(Lovro Kutija).  
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Bronasto priznanje: Lovro Kutija 8. b 
 
UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 
Lovro Kutija: udeležba na področnem tekmovanju 
 

OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Edvard Sajko 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Edvard Sajko, Krošel Branko 
Razred/i: 9.a, 9.b 
Število vključenih učencev: 20 
 
Udeležba na tekmovanju: šolsko, regijsko, državno  
 
Organizacija tekmovanja: šolsko  
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
DMFA - Šolsko tekmovanje - VIZ II. OŠ  Rogaška Slatina 
DMFA - Regijsko tekmovanje - OŠ Šmarje pri Jelšah 
DMFA - Državno tekmovanje - Pedagoška fakulteta Maribor 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Pridobivanje volje do 
reševanja fizikalnih 
problemov in nalog  

                  

Navajanje na samostojnost 
in domače delo  

                  

Osvajanje zahtevnejših 
standardov fizike v 9. 
razredu in osvojitev 
najboljših na posamezni 
stopnji tekmovanja 

                  

 
 



 

 

KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
Februar Izvedba šolskega tekmovanja za 

bronasto Stefanovo priznanje 
Udeležilo se ga je 12 učencov in prejeli so 4 bronasta priznanja 

Marec Področno tekmovanje za srebrno 
Stefanovo priznanje 

Udeležila sta se dva učenca in eden se je uvrstil na državno tekmovanje. 

April Državno tekmovanje za zlato 
Stefanovo priznanje 

Udeležil se ga je en učenec in prejel srebrno priznanje. 

 
Učenci rešujejo različne tipe nalog iz fizike. Učenci so se preizkusili v tekmovanju za bronasto Stefanovo priznanje. Udeležilo se 
ga je 12 učencov, dosegli so štiri bronasta priznanja. Dva učenca sta se udeležila regijskega tekmovanja za srebrna Stefanova 
priznanja in eden je prejel toliko točk, da se je udeležil tudi državnega tekmovanja v Mariboru, kjer je prejel srebrno Stefanovo 
priznanje. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
4 bronasta in eno srebrno priznanje na državnem tekmovanju. 
 
UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 
Damir Šarlah - srebrno Stefanovo priznanje 

Č

OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Zdenka Petek  
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO, III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Jelka Županec in učitelji od 3. in 5. razreda: Marjana Gregorčič, Tanja Pirš, Janja 
Bek, Milena Vreš, Marta Strniša, Leonida Špiljak, Marjana Zajko, Melita Tkalec, Martin Druškovič 
Razred/i: 3. do 9. 
Število vključenih učencev: 100 + 12 = 112 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
55 65 118,2  / 

 
Udeležba na tekmovanju: šolsko, državno  
 
Organizacija tekmovanja: šolsko  
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
ZOTKS - Zveza za tehniško kulturo Slovenija (Logika) in Mathema (Logična pošast)  
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev tveganj Učinek s predlogi izboljšav 
Med seboj se bodo učenci od 
3. do 9. razreda pomerili v 
znanju na šolskem, 
najuspešnejši učenci 7. do 9. 
razreda pa še na državnem 
tekmovanju iz logike in iz 
Logične pošasti..  

Za tekmovanje je potrebno  
plačati prispevek, zato se ga 
morda vsi zainteresirani 
učenci ne bodo udeležili.  
Veliko število nalog za 
popraviti. 
 

Po potrebi poiskati z g. 
Weilgunijem dodaten vir 
financiranja. 

Zaradi finančnih stroškov ni 
bilo manjšega števila 
prijavljenih. 

Priprava nalog učencem za 
utrjevanje znanja in pomoč pri 
reševanju zahtevnejših nalog 
(fotokopije starih tekmovanj). 

Veliko število fotokopij. Razumevanje vodstva šole o 
potrebi velikega števila listov. 

Ni bilo problemov. 

Vpis rezultatov v program 
ZOTKS in Mathema. 

Težave pri vnosu podatkov v 
sistem. 

Pomoč ga. Jelka Županec Z ga. Jelko smo uspešno 
vnesle rezultate za logiko. 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September - V četrtek, 24. 9. 2015,  smo 

izvedli šolsko tekmovanje  iz 
logike za učence od 3. r. do 9. r. na 
šoli in na obeh podružnicah. 

Nezadovoljna sem z udeležbo učencev 8. in 9. razreda. Naslednje leto bom 
dala večji poudarek na motivacijo učencev za dodatno delo, posebej še 
nadarjenih. 



 

 

- Poprava nalog šolskega 
tekmovanja. 
- Organizacija in vnos rezultatov 
preko spletne strani ZOTKS. 

Oktober - Priprava in spremstvo učencev 
na državno tekmovanje. 
Seznanitev vodstva po potrebi za 
prevoz na tekmovanje. 

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 17. 10. 2015, na OŠ Ponikva. Ga. 
pomočnica je uredila skupen prevoz z OŠ Šmarje pri Jelšah.  

April - Reševanje nalog preteklih 
tekmovanj iz Logične pošasti. 

Učence od 6. do 9. razreda sem seznanila z načinom priprave na tekmovanje 
Logična pošast - pripravljali so se sami ter s svobodno odločitvijo učencev 
6. in 9. razreda glede na to, da se pišejo v tem času NPZ.  

Maj - 5. 5. šolsko tekmovanje Logična 
pošast in 21. 5. državno 
tekmovanje za učence 3. do 5. 
razreda ter 7. in 8. razreda. 

Izvedla sem šolsko tekmovanje iz Logične pošasti, popravila naloge in 
vnesla rezultate v sistem. Učencem, ki so se uvrstili na državno tekmovanje, 
sem pripravila naloge za tekmovanje in jim pomagala pri težavah pri 
reševanju. 
Za naslednje leto sem se odločila in seznanila učiteljice od 1. do 5. razreda 
o možnosti reševanja nalog in tekmovanju (izberejo vodjo v I. in II. triadi) 
ter pripravi učencev na tekmovanje v okviru svoje ID.  

Junij -  Vpis priznanj v program. 
-  Sestava poročila o delu. 
- Plan ID za naslednje šolsko leto. 

Vsi rezultati so vpisani. Sestavila sem poročilo o delu in plan ID za 
naslednje šolsko leto. 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
a) LOGIKA 
Letošnjega šolskega tekmovanja iz logike se je udeležilo 100 učencev od 3. do 9. razreda na centralni šoli in obeh podružnicah. 
Naloge za 6. razred so bile za učence izredno zahtevne. 
 
Na državno tekmovanje se uvrstijo samo učenci od 7. do 9. razreda. Udeležilo so se ga 4 najuspešnejši učenci: 
-7. razred: 1. učenka, 
-8. razred: 2 učenki, 
-9. razred: 1 učenec. 
b) LOGIČNA POŠAST 
Tekmovanje sem izvedla 5. 5. 2016 samo za najuspešnejše učence pri logiki od 6. do 9. razreda. Ker je to tudi čas pisanja NPZ, so 
se učenci 6. in 9. razreda slabo odločali za  tekmovanje, zato so se učenci 9. razreda na tekmovanje slabo prijavljali (samo 1 učenec, 
pa še ta se potem ni udeležil tekmovanja).  
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
a) LOGIKA 
Na letošnjem šolskem tekmovanju je bronasto priznanje prejelo 38 učencev od 100 tekmovalcev, kar je  38 % vseh tekmovalcev.  
Državnega tekmovanja so se udeležili 4 učenci: 
Razred:                             7. razred  8. razred  9. razred 
Število učencev:                1               2                  1 
Število srebrnih priznanj:        /                     /                   / 
Število ZLATIH priznanj:        1                     /                   / 
 
Na državnem tekmovanju se podeljujejo srebrna in zlata priznanja. Dve učenki sta se izredno veliko pripravljala doma. Klara Junker 
Klančnik iz 7. a je osvojil 28. mesto v državi in ZLATO priznaje ter bila še nagrajena in povabljena na zaključno prireditev v 
Cankarjev dom, ki pa se je zaradi drugega tekmovanja ni mogla udeležiti. Manci druškovič pa žal ni uspelo. 
 
b) LOGIČNA POŠAST 
 
Šolskem tekmovanja se je udeležilo 12 učencev in sicer 3 učenke iz 8. razreda, 6 učencev iz 7. razreda in 3 učenke iz 6. razreda. Na 
tej stopnji tekmovanja se podeljujejo PRIZNANJA, BRONASTA in SREBRNA priznanja. 
Zato je 9 učencev je za svoje dosežke osvojilo najvišje možno SREBRNO priznanje in 3 učenci BRONASTO priznanje. 7 učencev  
od 12 bi se lahko udeležilo državnega tekmovanja, vendar se dve učenki nista mogli zaradi Cambride izpitov. 
 
UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 
 
a) LOGIKA 
Državnega tekmovanja so se udeležili: 
Ime in priimek                                   Razred                     Priznanje      
KLARA JUNKER KLANČNIK           7.a                         ZLATO  
MANCA DRUŠKOVIČ                        8.c                              / 
ANA FENDRE                                      8.a                              /  
DAVID BUT                                         9.b                              / 
 
b) LOGIČNA POŠAST 



 

 

Državnega tekmovanja so se udeležili: 
Ime in priimek                                       Razred                      Priznanje 
TAJDA PRAPOTNIK                             6.a                       SREBRNO 
MATIC KRAPEŽ DOŠLER               7.b                 SREBRNO 
ANA DOŠLER                                            8.a                 SREBRNO 
MANCA DRUŠKOVIČ                             8.c                 SREBRNO 
EVA GROBIN                                           8.b                 SREBRNO 
 
Z letošnjim uspehom - posebej na Logični pošasti sem zadovoljna. 
 
 

Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: mag. Nina Gašparac 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 1 
Razred/i: 9. razred 
Število vključenih učencev: 11 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
20 integriranih ur - 
priprava na šolsko 

tekmovanje 
10 - priprava na državno 

tekmovanje  

10 100% 100% 

 
Udeležba na tekmovanju: šolsko, državno 
 
Organizacija tekmovanja:  šolsko  
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
Zavod RS za šolstvo in VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Seznaniti se s tipologijo 
izpitnih nalog. 

Učenci niso dovolj vešči 
tipom nalog, ki se od 
preostalih razlikujejo tako 
po vsebini, obliki, obsegu, 
…  
  

Učence predhodno 
seznanim s tovrstno 
tipologijo, v kateri se 
preizkušamo v 
pripravljalnih urah. 
 

Učenci vešče rešujejo 
tipološke naloge 
tekmovanja. 

Motivacija za samostojno 
dodatno delo. 

Učenci so premalo 
samostojni pri učenju, zato 
usvojijo le vsebine podane 
skozi redni učni proces. 
 

Učence usmerim k 
dodatnemu delu, morebiti k 
raziskovanju njim 
zanimivih vsebin.   
 

Učenci se srečajo z 
aktualnimi izhodiščnimi 
besedili v tujem jeziku in 
poskušajo razširiti svoja 
spoznanja ob iskanju 
dodatnih informacij z 
drugimi obstoječimi viri. 

Učencem omogočiti stik z 
avtentičnimi besedili. 

Učenci imajo manj stika z 
avtentičnimi pisnimi in 
govornimi besedili. 

Učenci bodo pridobili 
dodatne naloge bralnega 
razumevanja in jih 
poglabljali z veščinami 
pisanja in tvorjenja. 

Učenci skozi avtentična 
besedila pridobivajo 
vedenja o kulturi naroda 
učenega jezika. 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Razviti globalno in detaljno 

razumevanje.  
Razviti strategije branja in 
poslušanja. 
Razviti vodeno pisanje krajših, 
usmerjenih besedilnih vrst. 

Prednostno obravnavamo slovnične strukture, katerim pa kot 
izhodišče služijo pisna besedila, kar pomeni, da neposredno urimo 
tudi bralno/slušno razumevanje. Slovnične strukture nam je v 
grobem pomenu sicer uspelo predelati, vendar zaradi hitrosti (termin 
šolskega tekmovanja) zahtevanega usvajanja, le-te niso dovolj 



 

 

Razumevanje slovničnih 
struktur. 
 

utrjene in poglobljene. UN izbirnega predmeta je namreč drugače 
zasnovan kot UN za 1. tuji jezik ali 2. tuji jezik.  

Oktober Razviti globalno in detaljno 
razumevanje. 
Razviti strategije branja in 
poslušanja. 
Razviti vodeno pisanje krajših, 
usmerjenih besedilnih vrst. 
Razumevanje slovničnih 
struktur. 

DA 

November Razviti globalno in detaljno 
razumevanje. 
Razviti strategije branja in 
poslušanja. 
Razviti vodeno pisanje krajših, 
usmerjenih besedilnih vrst. 
Razumevanje slovničnih 
struktur. 

24. 11. 2015 - ŠOLSKO TEKMOVANJE 

Januar Razviti globalno in detaljno 
razumevanje literarne predloge 
Sabine Ludwig: der 7. Sonntag 
im August. 
Razviti strategije branja in 
poslušanja. 
Razviti vodeno pisanje. 

DA 

Februar Razviti globalno in detaljno 
razumevanje literarne predloge 
Sabine Ludwig: der 7. Sonntag 
im August. 
Razviti strategije branja in 
poslušanja. 
Razviti vodeno pisanje. 

DA 

Marec Razviti globalno in detaljno 
razumevanje literarne predloge 
Sabine Ludwig: der 7. Sonntag 
im August.  
Razviti strategije branja in 
poslušanja. 
Razviti vodeno pisanje. 

03. 03. 2016 - DRŽAVNO TEKMOVANJE 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
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 naj bi se po UN obravnavale šele po izvedenem šolskem tekmovanju ali sploh niso del 
poglobljenega dela UN za izbirni predmet. Kljub temu je vseh 10 rednih in 1 izredna učenka uspešno tekmovalo na šolski ravni, 
izredna učenka (Eva Hohnec) pa se je udeležila državnega tekmovanja. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
2 BRONASTI PRIZNANJI  (Patrik Bataljak, Eva Hohnec) 
 
UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 
Eva Hohnec - POTRDILO O SODELOVANJU NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU  
 
 

 
Izvajalec ID: Irena GAVEZ 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: 3. VIO 
Vključeni razredi: 8. in 9. 
Skupno število vključenih učencev: 12   od tega deklic: 5  in dečkov:  7 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

         ni 
dodeljenih ur 

                     /        /      /     / 



 

 

 
Strateški cilji:  
CILJ 1: Spodbujati učence, da se jih čim več prijavi na tekmovanje in da jih čim več  osvoji bronasto 

priznanje.  
CILJ 2: Da se učenci dobro pripravijo za področno (regijsko) tekmovanje, da jih čim več osvoji srebrno  

priznanje.  
CILJ 3: Da bi učenci na državnem tekmovanju osvojili zlato priznanje. 
 
Načrtovanje ciljev z aktivnostmi, tveganji in učinki, rezultati ter zadovoljstvom: 
 
Priprava prijavljenih učencev na tekmovanje. Tema še trenutno ni znana, bo pa pred začetkom novega šol. 
leta. Učenci so tekmovali iz poznavanja kmečkega življenja na Slovenskem na prehodu iz srednjega v novi 
vek – Ob 500. obletnici največjega kmečkega upora na Slovenskem.   
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: izdelek, nastop. 
      
Predstavitev rezultata dela ID:       
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

            Na šolskem 
tekmovanju 

December 
2015 

Pisali »test«.       

            Na regijskem 
tekmovanju 

Februar 2016 Pisali »test«.       

  Na državnem 
tekmovanju 

Marec 2016 Pisali »test«.  

 
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 8 4 2 1 / / / 
 
Poimenski seznam učencev regijskih in državnih tekmovanj: 
 

Ime in priimek učenca 
tekmovalca 

tekmovanje tekmovanje tekmovanje 
regijsko dosežek državno dosežek mednarodno dosežek 

Eva HOHNEC       da Srebrno 
priznanje 

      /     /   /    / 

Nika DRAŠKOVIĆ       da   /    / / / / 
  
Kot mentor ID sem bil/bila organizator: šolskega tekmovanja. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: V tem šol. letu se je prijavilo najmanj 
učencev dosedaj, še posebej 8 -šolcev. Moje mnenje – ne da se jim, ker morajo sami predelati litraturo 
   
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Štefka Dečman 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Štefka Dečman, po potrebi še laborant 
Razred/i: 8.r  in 9. r 
Število vključenih učencev: 26 
 



 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
35 35 100 90 

 
Podatki se izpolnijo le za tekmovanja v znanju, veščinah in spretnostih: 
Udeležba na tekmovanju: šolsko, državno  
 
Organizacija tekmovanja: šolsko 
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
Prirodoslovno društvo Slovenije 
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj 

Učinek s predlogi 
izboljšav 

September -spodbujanje učencev k doseganju 
višje ravni in kakovosti znanja na 
področju spoznavanja in poglobljanja 
znanja o morfološki zgradbi alpskih 
rastlin, prilagoditvah na okolje, 
njihovi ogroženosti in pomenu za 
ohranjanje biodiverzitete in 
ravnovesja ekosistemov. 
-priprava gradiva, poglobljeno 
preučevanje teme, obisk živalskega 
vrta  

- nadarjeni 
učenci se  ne 
zmorejo dovolj 
kakovostno 
pripraviti na 
tekmovanje, ker 
se vključujejo v 
preveč aktivnosti, 
-urnik mentorja 
in učencev bo 
težko uskladiti 

-kakovostna 
predstavitev načina, 
namena in smisla 
priprav na tekmovanje 
- priprava v jutranjih ali 
popoldanskih urah 

zelo učinkovito 

Oktober spodbujanje učencev k doseganju 
višje ravni in kakovosti znanja na 
področju spoznavanja in poglobljanja 
znanja o morfološki zgradbi metuljev, 
prilagoditvah na okolje, njihovi 
ogroženosti in pomenu za ohranjanje 
biodiverzitete in ravnovesja 
ekosistemov. 
-priprava in izvedba šolskega 
tekmovanja  

/ priprava v jutranjih ali 
popoldanskih urah 

zelo učinkovito 

November spodbujanje učencev k doseganju 
višje ravni in kakovosti znanja na 
področju spoznavanja in poglobljanja 
znanja o morfološki zgradbi metuljev, 
prilagoditvah na okolje, njihovi 
ogroženosti in pomenu za ohranjanje 
biodiverzitete in ravnovesja 
ekosistemov. 
- priprava učencev na drugostopenjsko 
državno tekmovanje  

-večja 
obremenitev z 
rednim šolskim 
delom 

intenzivna priprava 
najboljših v jutranjih ali 
popoldanskih urah 

zelo učinkovito 

December udeležba na državnem tekmovanju in 
evalvacija dela 

nevarnost 
prevoza- možnost 
nesreč 

ustrezen prevoznik s 
koncesijo, spremstvo po 
normativu 

primerno 

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Štefka Dečman Zainteresiranost za vključitev je bila 
pričakovano ustrezna.  

/ 

Oktober Štefka Dečman Učenci bi morali pri učenju in  
raziskovanju novih znanja pokazati več 
samostojnosti in vztrajnosti. 

V prihodnje nameravam kot 
mentor usmerjati vključene k 
več samostojnemu delu in 
prevzemanju odgovornosti za 
lastno neaktivnost.  

November Štefka Dečman Intenzivne priprave dveh učencev so 
potekale uspešno, saj sta imela dovolj 
motivacije in učnega potenciala. 

/ 

December Štefka Dečman delo je bilo ustrezno nagrajeno z 
doseženima priznanjema. 

/ 

 



 

 

ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Z dosežki sem zadovoljna, pri šolskem tekmovanju želim v prihodnje več zagnanosti in notranje motivacije sodelujočih ter s tem 
tudi višje dosežke. Še iščem načine, kako to doseči. 
 
DOSEŽKI  
 

število bronastih število srebrnih število zlatih 
7 priznanj. 

Zala jager, 9.a 
Eva Hohnec, 9. a 
David But, 9.b 

Luka Plavčak, 8.b 
Melanie gobec, 

8.b 
Ana Došler, 8.b 

Manca Druškovič, 
8.c 

/1 priznanje: 
Manca Druškovič, 

8.c 

1 priznanje: 
David But, 9. b 

 
POIMESNKI SEZNAM UDELEŽENCEV DRŽAVNEGA TEKMOVANJA Z  DOSEŽKI  
 

ime in priimek tekmovalca tekmovanje dosežek 
Manca Druškovič 
David But 

državno 
državno 

Srebrno Proteusovo priznanje 
Zlato proteusovo priznanje 

 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Jasna Kapun, mag. prof. glas. ped. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO      
Razred/i: 8. r. 
Število vključenih učencev: 2 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
      15             

 
Udeležba na tekmovanju: državno  
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
Glasbena mladina Slovenije in Akademija za glasbo v Ljubljani 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Širjenje znanja in 
poglabljanje že osvojenih 
znanj nad zahtevnostjo 
rednega programa na 
področju glasbene 
umetnosti. 

Težje dojemanje 
zahtevnejših vsebin. 

Možnost individualne 
razlage učitelja. 

Več predvidenih ur za 
priprave. 

Povezovanje glasbenega 
znanja iz glasbene teorije in 
prakse 

Nezainteresiranost za 
dodatne priprave. 

Dodatne individualne ure in 
naloge z rešitvami v 
učbeniku. 

Pomoč učitelja glasbene 
teorije in instrumenta iz 
glasbene šole. 

Spodbujati lastno 
kreativnost in 
komponiranje lastne 
skaldbe 

Težave pri praktičnem delu 
in lastnem ustvarjanju 
zaradi pomanjkanja 
določenih znanj. 

Individualni razgovori in 
razlage osnovnih znanj 
harmonije za komponiranje. 

Na računalnik v GUM 
učilnici naložiti glasbeni 
program za pisanje not. 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
December Priprave na tekmovanje       

Januar Priprave na tekmovanje       
Februar Priprave na tekmovanje       
Marec Državno tekmovanje Zelo zadovoljni. 



 

 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Zaradi menjave učiteljic smo imeli zelo malo časa za pripravo na tekmovanje, vendar sta učenki delo vzeli zelo resno in sta se veliko 
sami pripravljali na tekmovanje ob upoštevanju mojih napotkov ter nasvetov. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Obe učenki - Ana Došler (8.b) in Manca Druškovič (8.c)  sta dosegli zlato priznanje. 
 
UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 
Ana Došler 8.b in Manca Druškovič 8.c 
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Matejka Tirgušek (predsednica šolske tekmovalne komisije) 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: učiteljice in učitelji materinščine, ki poučujejo v oddelkih od drugega do 
devetega razreda 
Razred/i: od 2. do 9. razreda 
Število vključenih učencev: 143 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
10 12 120 % 100 % 

 
Udeležba na tekmovanju: šolsko, regijsko, državno  
 
Organizacija tekmovanja:  šolsko  
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
Zavod za šolstvo Republike Slovenije.  
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Samostojno in poglobljeno 
branje del slovenskih 
besednih ustvarjalcev.     

Pomanjkanje dostopnih 
literarnih del, razpisanih za 
tekmovanje, če učenci ne 
pridejo do knjige, se ne 
morejo pripraviti na 
tekmovanje.  

Pravočasno naročilo s 
strani šole.  
Povezovanje z mestno 
knjižnico in obveščanje o 
izbranih delih.  
Vzpostavljanje izmenjav 
del med otroki oz. 
družinami.  

Več učencev je imelo izvod 
dela iz domače knjižnice, 
po katerem so se 
pripravljali na tekmovanje.   

Razvijanje kritičnega 
mišljenja in argumentirano 
izražanje lastnega 
mnenja.      

Nekritičnost učencev, 
neargumentiranost izjav.  

Usmerjanje učencev v 
kritičnost in 
argumentiranost.  

Kritično razmišljanje 
razvijamo skozi razpravo, 
učimo se iskati argumente 
za podkrepitev lastnega 
mnenja.  

Širjenje bralne zmožnosti 
in zmožnosti učinkovitega 
pisanja o izhodiščni temi.  

Učenci čutijo odpor do 
branja in pisanja o 
književnosti in ob literarnih 
delih.  

Predstavitev domoljubnih 
del v kontekstu sedanjosti. 
Povezava z zgodovino in 
državljansko vzgojo.  

  

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Razpis tekmovanja in izbira 

druge knjige za šolsko 
tekmovanje. 

V skladu z načrtovanim.  

Oktober Priprave na tekmovanje.  V skladu z načrtovanim.  
November Priprave na tekmovanje  V skladu z načrtovanim.  
December Izvedba šolskega tekmovanja 

za učence od 2. do 9. razreda 
(sreda, 9. 12. 2015). 

V skladu z načrtovanim.  



 

 

Ocenjevanje tekmovalnih 
spisov.   

Januar Priprave na področno 
tekmovanje.  

V skladu z načrtovanim.  

Februar Udeležba na področnem 
tekmovanju za učence osmega 
in devetega razreda (četrtek, 
21. 1. 2016). 
Nadzor na tekmovanju oz. 
ocenjevanje tekmovalnih 
spisov.   

V skladu z načrtovanim.  

Junij Podati predloge o proznih 
delih, primernih za tekmovan 
je, državni tekmovalni 
komisiji. Evalvacija dela. 

V skladu z načrtovanim.  

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 147 (štiriindvajset manj kot leto poprej) tekmovalcev, ki so osvojili 57 bronastih priznanj 
(38,7 % tekmovalcev). Da so bili tekmovalci dobro pripravljeni in da so bile tekmovalne naloge strokovno in v skladu z danimi 
merili ocenjene, je pomagalo 16 učiteljev.  
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Šolsko tekmovanje 
Število tekmovalcev, mentorjev in osvojenih priznanj  
Skupina OŠ 2: 22 tekmovalcev, štiri mentorice, 8 bronastih priznanj;  
Skupina OŠ 3: 35 tekmovalcev, štiri mentorice, 17 bronastih prizanj;  
Skupina OŠ 4: 23 tekmovalecev, štiri mentorice, 8 bronastih priznanj:  
Skupina OŠ 5: 20 tekmovalcev, trije mentorji, 7 bronastih priznanj;  
Skupina OŠ 6: 14 tekmovalcev, ena mentorica, 5 bronastih priznanj;  
Skupina OŠ 7: 14 tekmovalcev, ena mentorica, 5 bronastih priznanj;  
Skupina OŠ 8: 9 tekmovalcev, ena mentorica, 3 bronasta priznanja;  
Skupina OŠ 9: 10 tekmovalcev, ena mentorica, 4 bronasta priznanja.  
 
 
Število vseh osvojenih priznanj: 57 bronastih in 2 srebrni.    
 
Regijsko tekmovanje 
 Skupina OŠ 8: 1 tekmovalka, 1 srebrno priznanje 
 Skupina OŠ 9: 1 tekmovalka, 1 sreborno priznanje 
 Skupaj: 3 tekmovalci, 2 srebrni priznanji 
 
 Osvojena priznanja 
 
Šolsko tekmovanje 
Skupina OŠ 2 - bronasto priznanje 
Marisa Hozjan, Kaja Staroveški, Vivien Blažun, Dominik Sever, Nik Stanković, Izak Virant, Nika Žerak, Larisa Šeligo 
(mentorice: Natalija Šlogar, Damjana Kralj, Melita Plemenitaš Tkalec, Marjana Plemenitaš) 
 
Skupina OŠ 3 - bronasto priznanje  
Mojca Bele, Hana Gobec, Lina Jerković, Tjaša Križan, Jan Lah, Filip Pongračič, Mia Štih, Aljaž Toplišek, Manca Zorin, Zoja 
Jager, Luka Korže, Urška Perkovič, Lana Prevolšek, Lucija Šket, Špela Cajzek, Petja Kapele, Lana Stojnšek (mentorice: Tanja 
Pirš, Janja Bek, Melita Plemenitaš Tkalec, Marjana Gregorčič) 
 
Skupina OŠ 4 - bronasto priznanje 
Matija Bombač Drofenika, Vid Junger, Neža Kvesić Janjić, Neža Pobežin, Dragan Grujić, Ažbe Lipnik Tirgušek, Ema Medved 
Tara Zarja Prah (mentorica: Marjana Fuehrer) 
 
Skupina OŠ 5 - bronasto priznanje 
Nik Golež, Lur Janez Pobežin, Nina Grujić, Benjamin Došler, Maj Rakuša, Jernej Stojnšek, Karin Volavšek (mentorja: Ivica 
Ogrizek, Martin Druškovič) 
 
Skupina OŠ 6 - bronasto priznanje 
Džana Porić, Zoe Drašković, Marcel Lorber, Nika Pevec, Samo Volovšek (mentorici: Ivica Ogirzek, Klavdija Namurš) 
 
Skupina OŠ 7 - bronasto priznanje 
Klara Hrup, Klara Junkar Klančnik, Rebeka Kubale, Nuša Majcenovič, Lenart But (mentorica: Ivica Ogrizek) 
 



 

 

Skupina OŠ 8 - bronasto priznanje 
Melanie Gobec, Manca Drušković, Vanesa Plavčak (mentorica: Ivica Ogrizek) 
 
Skupina OŠ 9 - bronasto priznanje 
Amadeja Strašek, Miho Bjelovučić, David But, Nika Drašković (mentorica: Ivica Ogrizek) 
 
 
Regijsko tekmovanje 
Skupina OŠ 8 - srebrno priznanje 
Manca Druškovič (mentorica: Ivica Ogrizek) 
 
Skupina OŠ 9 - srebrno priznanje 
Nika Drašković  (mentorica: Ivica Ogrizek) 
 
 
 

 
1. a 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Jaka Hrup, Hana Jerković, Nuša Kos, Bor Krumpak, Matjaž Plevčak, Andraž Toplišek, Jakob 
Škrablin novak 

- CICI VESELA ŠOLA: Michelle Artič, Karin Boršič, Sienna brooke Earles, Tim Ferlič, Špela Fric, Zoja Gotlin, Taja Gradecki, Jaka 
Hrup, Hana Jerković, Anja Korže, Nuša Kos, Bor Krumpak, Rok Kučiš, Anja Lah, Maja Lešnik, Maruša Mesarič, Tineja Pirš 
kamenšek, Matjaž Plevčak, Nik Strašek bračun, Andraž Toplišek, Qemal Vezaj, Zala Černogoj, Jakob Škrablin novak, Lea Županič 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Sienna brooke Earles, Špela Fric, Hana Jerković, Anja Korže, Maruša 
Mesarič, Tineja Pirš kamenšek 

- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Michelle Artič, Sienna brooke Earles, Tim Ferlič, Zoja Gotlin, Hana 
Jerković 

- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Michelle Artič, Karin Boršič, Sienna brooke Earles, Tim Ferlič, Špela Fric, Zoja Gotlin, Taja 
Gradecki, Jaka Hrup, Hana Jerković, Anja Korže, Nuša Kos, Bor Krumpak, Rok Kučiš, Anja Lah, Maja Lešnik, Maruša Mesarič, 
Tineja Pirš kamenšek, Matjaž Plevčak, Nik Strašek bračun, Andraž Toplišek, Qemal Vezaj, Zala Černogoj, Jakob Škrablin novak, 
Lea Županič 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Jaka Hrup, Bor Krumpak, Jakob Škrablin novak 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Jaka Hrup, Bor Krumpak, Jakob Škrablin novak 
 

1. b 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Ana Kolar, Eva Križan, Nuša Ogorevc, Žan Zidar živičnjak 
- CICI VESELA ŠOLA: Maj Blažun, Lucija Colnerič, Anastasia dmitryevna Filippova, Miha Gotlin, Angelika Horvat drovenik, Gal Ivič, 

Tita Juršič, Sanela Kalajdži, Nika Klasić, Ana Kolar, Eva Križan, Filip Lotrič, Enes Mujovi, Nuša Ogorevc, Lana Ogrinc, Patrik 
Ostrovška, Iris Paš, Lara Pretnar, Lan Sambolić, Žan Zidar živičnjak, Neja Špiljak, Nika Štih 

- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Maj Blažun, Lucija Colnerič, Anastasia dmitryevna Filippova, Miha Gotlin, Angelika Horvat drovenik, 
Gal Ivič, Tita Juršič, Sanela Kalajdži, Nika Klasić, Ana Kolar, Eva Križan, Filip Lotrič, Enes Mujovi, Nuša Ogorevc, Lana Ogrinc, 
Patrik Ostrovška, Iris Paš, Lara Pretnar, Lan Sambolić, Žan Zidar živičnjak, Neja Špiljak, Nika Štih 

- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Nika Klasić, Iris Paš 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Gal Ivič, Sanela Kalajdži, Nika Klasić, Ana Kolar, Eva Križan, 

Filip Lotrič, Nuša Ogorevc, Lana Ogrinc, Patrik Ostrovška, Lan Sambolić, Žan Zidar živičnjak, Neja Špiljak, Nika Štih 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Lucija Colnerič, Angelika Horvat drovenik, Tita Juršič, Nika Klasić, Ana Kolar, 

Eva Križan, Lana Ogrinc, Neja Špiljak, Nika Štih 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Maj Blažun, Angelika Horvat drovenik, Eva Križan, Nuša Ogorevc, Nika 

Štih 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Ana Kolar, Nuša Ogorevc 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Anastasia dmitryevna Filippova, Filip Lotrič, Nuša Ogorevc, Iris 

Paš, Lan Sambolić, Žan Zidar živičnjak 
- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Maj Blažun, Lucija Colnerič, Anastasia dmitryevna Filippova, Miha Gotlin, Angelika Horvat 

drovenik, Gal Ivič, Tita Juršič, Sanela Kalajdži, Nika Klasić, Ana Kolar, Eva Križan, Filip Lotrič, Enes Mujovi, Nuša Ogorevc, Lana 
Ogrinc, Patrik Ostrovška, Iris Paš, Lara Pretnar, Lan Sambolić, Žan Zidar živičnjak, Neja Špiljak, Nika Štih 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Maj Blažun, Lucija Colnerič, Anastasia dmitryevna Filippova, Miha 
Gotlin, Angelika Horvat drovenik, Gal Ivič, Tita Juršič, Sanela Kalajdži, Nika Klasić, Ana Kolar, Eva Križan, Filip Lotrič, Enes Mujovi, 
Nuša Ogorevc, Lana Ogrinc, Patrik Ostrovška, Iris Paš, Lara Pretnar, Lan Sambolić, Žan Zidar živičnjak, Neja Špiljak, Nika Štih 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Miha Gotlin, Nuša Ogorevc, Nika Štih 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Miha Gotlin, Žan Zidar živičnjak, Nika Štih 
 

2. a 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Ulla Franc, Nick Godler, Marisa Hozjan, Mitja Jančič, Gašper Rovišnjak 



 

 

- CICI VESELA ŠOLA: Tai Rodić, Gašper Rovišnjak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Melani Artič, Emina Budimlić, Ulla Franc, Nick Godler, Lana Korže, Gal Sajko, 

Aneja Sovič, Pia Stojan, Neca Viher 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Aleks Anderluh, Marisa Hozjan, Rok Puhek, Sven Zelinac 
- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Emina Budimlić, Lana Korže, Maja Marković, Kaja Staroveški 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Gašper Rovišnjak, Nejc Viher 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Patrik Johan, Žiga Korez, Tai Rodić, Gašper Rovišnjak, Neca 

Viher, Nejc Viher, Sven Zelinac 
 

2. b 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Vivien Blažun, Dominik Sever, Nik Stanković 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Lukas Janžek, Roko Kvesić janjić, Minej lan Podlesnik, Dominik Sever, Izak Virant, Chiara Šket, 

Staš Šućur 
- CICI VESELA ŠOLA: Vivien Blažun, Mitja Drolc, Ana Gobec, Dominik Sever, Niko Zafošnik, Chiara Šket, Staš Šućur 
- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Damjan Gvero 
- MEDALJA ZLATI SONČEK: Rok Artič, 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, Gregor Šeligo, 
Jasmin Šišić, Chiara Šket, Staš Šućur 

- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: David Jančič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Mitja Drolc, Dominik Sever, Chiara Šket, Staš Šućur 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Rok Artič, Mitja Drolc, Gregor Šeligo 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Vivien Blažun 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Chiara Šket 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Lukas Janžek, Lejla Kosernik, Minej lan Podlesnik, Dominik Sever, 

Žiga Verdenik, Staš Šućur 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Rok Artič, Vivien Blažun, Ema Cajzek, Ana Gobec, Lukas Janžek, 

Amadeja Johan, Lan Kitak, Lejla Kosernik, Roko Kvesić janjić, Aljaž Mlinarič, Jošt Plemenitaš, Minej lan Podlesnik, Hana 
Rebernik, Dominik Sever, Luka Slatinšek, Nik Stanković, Ines Turnšek, Izak Virant, Niko Zafošnik, Chiara Šket, Staš Šućur 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Minej lan Podlesnik, Dominik Sever 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Vivien Blažun, Mitja Drolc, Minej lan Podlesnik, Dominik 

Sever, Chiara Šket, Staš Šućur 
 

3. a 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Jan Lah, Manca Zorin, Mia Štih 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Mojca Bele, Špela Fürlinger, Hana Gobec, Lina Jerković, Tjaša Križan, Jan Lah, Nino 

Majcenovič, Filip Pongračić, Brina Strniša, Aljaž Toplišek, Tina Zobec, Matic Šket 
- CICI VESELA ŠOLA: Brina Strniša 
- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Tjaša Križan, Lana Kubale 
- KNJIŽNA NAGRADA: Mojca Bele, Špela Fürlinger 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Lina Jerković 
- MALČEK BRALČEK: 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, Tina Zobec, Manca Zorin, Staš Čoh, Kaja Čujež, Matic Šket, Tanaja Šket, David Škrabl, Mia Štih, Neja Žolger 

- MEDALJA ZLATI SONČEK: Mojca Bele, Eva marusha Franc, Špela Fürlinger, Hana Gobec, Sara Hribar, Lina Jerković, Jan Lah, 
Klara Lešnik, Nino Majcenovič, Jakob Pobežin, Nika laura Polajžer, Filip Pongračić, Vanesa Sivka, Brina Strniša, Aljaž Toplišek, 
Tina Zobec, Manca Zorin, Staš Čoh, Kaja Čujež, Tanaja Šket, Matic Šket, David Škrabl, Mia Štih, Neja Žolger 

- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Tjaša Križan, Vanesa Sivka 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PROSLAVAH: Špela Fürlinger, Klara Lešnik, Filip Pongračić 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Hana Gobec, Lina Jerković, Tjaša Križan, Klara Lešnik, Brina 

Strniša, Matic Šket, Mia Štih, Neja Žolger 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Špela Fürlinger, Lana Kubale, Brina Strniša, Manca Zorin, Tanaja Šket, Mia 

Štih, Neja Žolger 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Hana Gobec, Tjaša Križan, Tina Zobec 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Mojca Bele, Špela Fürlinger, Lina Jerković, Tjaša Križan, Jan Lah, Klara 

Lešnik, Nino Majcenovič, Filip Pongračić, Brina Strniša, Aljaž Toplišek, Tina Zobec, Manca Zorin, David Škrabl, Mia Štih 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Špela Fürlinger, Lina Jerković, Vanesa Sivka, Staš Čoh 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Mojca Bele, Hana Gobec, Lina Jerković, Jakob Pobežin, Brina 

Strniša, Staš Čoh, Matic Šket, Mia Štih 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Lina Jerković, Klara Lešnik 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Lina Jerković, Klara Lešnik 

 
3. b 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Zoja Jager, Luka Korže, Urška Perkovič, Lana Prevolšek, Lucija Šket 



 

 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Sara Ivič, Zoja Jager, Nuša Prapotnik, Lana Prevolšek 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Sara Ivič, Žiga Krašovec, Tinkara Krumpak, Gjihad Kurtaj, Nuša Prapotnik, Lan Prevolšek, Lana 

Prevolšek 
- CICI VESELA ŠOLA: Luka Ferlež, Sara Ivič, Žiga Krašovec, Tinkara Krumpak 
- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Aljaž Fajs, Elda Gashi, Marija Gvero, Pia Jager, Lucija Kidrič, Žiga Krašovec, Alina Križanec, Gjihad 

Kurtaj, Blaž Lipnik, Urška Perkovič, Nejc Plevčak, Nuša Prapotnik, Matjaž Zbil, Jan Zidar živičnjak, Hana Žerjav 
- KNJIŽNA NAGRADA: Nuša Prapotnik 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Nuša Prapotnik 
- MALČEK BRALČEK: Zara Blažun, Aljaž Fajs, Luka Ferlež, Elda Gashi, Marija Gvero, Sara Ivič, Pia Jager, Zoja Jager, Lucija Kidrič, 

Luka Korže, Neli Kos, Žiga Krašovec, Alina Križanec, Tinkara Krumpak, Gjihad Kurtaj, 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 

- MEDALJA ZLATI SONČEK: Zara Blažun, Luka Ferlež, Sara Ivič, Zoja Jager, Luka Korže, Neli Kos, Tinkara Krumpak, Ana Majer, Lan 
Prevolšek, Lana Prevolšek, Lucija Šket, Ajda Šrimpf 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PROSLAVAH: Tinkara Krumpak, Hana Žerjav 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Sara Ivič, Pia Jager, Žiga Krašovec, Lana Prevolšek, Lucija 

Šket 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Sara Ivič, Pia Jager, Alina Križanec, Tinkara Krumpak, Urška Perkovič, Lana 

Prevolšek, Lucija Šket, Hana Žerjav 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Zara Blažun, Elda Gashi, Marija Gvero, Zoja Jager, Lucija Kidrič, Neli Kos, 

Žiga Krašovec, Tinkara Krumpak, Ana Majer, Nuša Prapotnik, Lan Prevolšek, Lana Prevolšek, Matjaž Zbil, Lucija Šket, Hana 
Žerjav 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Luka Ferlež, Pia Jager, Lucija Kidrič, Neli Kos 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Žiga Krašovec, Urška Perkovič, Nuša Prapotnik 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM POKALU LOGO: Sara Ivič, Žiga Krašovec, Tinkara Krumpak 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU LOGO: Luka Ferlež, Sara Ivič, Žiga Krašovec, Tinkara Krumpak, Urška 

Perkovič, Lan Prevolšek 
 

4. a 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Nel Murko, Mia Pavlović, Neža Pobežin, Vito Tišma 
- BRONASTO PRIZNANJE ZA VESELO ŠOLO: Neža Kvesić janjić, Lia Potočnik 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Matija Drofenik bombač, Luka Mešiček, Neža Pobežin 
- KNJIŽNA NAGRADA: Neža Pobežin 
- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Luka Mešiček 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Neža Kvesić janjić, Žan Lorber, Neža Pobežin, Lia Potočnik 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Matija Drofenik bombač, Martina Gajšek, Vid Junger, Neža Kvesić janjić, 

Žan Lorber, Luka Mešiček, Mia Pavlović, Neža Pobežin, Lia Potočnik, Vito Tišma 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Martina Gajšek, Neža Kvesić janjić, Luka Mešiček, Neža 

Pobežin, Lia Potočnik, Vito Tišma 
- POTRDILO PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČINE:: Matija Drofenik bombač, Martina Gajšek, Ilija Hajder, Vid 

Junger, Uroš Kidrič, Neža Kvesić janjić, Žan Lorber, Luka Mešiček, Lia Potočnik, Leja Tušek, Jan Vuk plavčak, Tilen Šket 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: 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, Tilen Šket 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Matija Drofenik bombač, Vid Drozg, Ilija Hajder, Žan Lorber, Luka 
Mešiček, Mia Pavlović, Neža Pobežin, Lia Potočnik, Vito Tišma, Leja Tušek 

 
4. b 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Tamara Boršić, Dragan Grujić, Ažbe Lipnik tirgušek, Ema Medved, Tara zarja Prah 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Tamara Boršić, Dragan Grujić, Ažbe Lipnik tirgušek, Saša Sajko 
- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Saša Sajko 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Tamara Boršić, Lana Ferlič, Žiga Gajster, Anja Jančič, Ema 

Medved, Emanuel Pobežin, Tara zarja Prah, Saša Sajko, Melanija Stojan 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Tara zarja Prah, Lejla Salaji 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Ažbe Lipnik tirgušek, Ema Medved 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Tamara Boršić, Lana Ferlič, Dragan Grujić, Jaša Kunštek, Ažbe Lipnik 

Tirgušek, Ema Medved, Emanuel Pobežin, Tara zarja Prah 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Tamara Boršić, Saša Sajko, Melanija Stojan 
- POTRDILO PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČINE:: Lana Ferlič, Žiga Gajster, Dragan Grujić, Jaša Kunštek, Staš 

Osrečki, Nik Potočnik, Tara zarja Prah, Lejla Salaji 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Tamara Boršić, Vid Cesarec, Lana Ferlič, Žiga Gajster, Matic Gobec, 

Dragan Grujić, Jaša Kunštek, Ažbe Lipnik tirgušek, Ema Medved, Jaka Mlinar, Emanuel Pobežin, Nik Potočnik, Tara zarja Prah, 
Saša Sajko, Lejla Salaji, Melanija Stojan, Andraž Čebular 



 

 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Lana Ferlič, Anja Jančič, Jaša Kunštek, Ažbe Lipnik Tirgušek, Ema 
Medved, Lejla Salaji 

 
5. a 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Nik Golež 
- BRONASTO PRIZNANJE ZA VESELO ŠOLO: Denis Drofenik, Tilen Vipotnik 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Denis Drofenik, Borut Pelko, Lur janez Pobežin 
- CAMBRIDGE TESTI STARTERS 5.r: Ana Drimel, Andrej Gajšek, Borut Pelko 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Emily Fideršek, Andrej Gajšek, Nik Golež, Elma Kalajdži, Doroteja 

Mikolič špiljar, Borut Pelko, Lur janez Pobežin, Tilen Vipotnik 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Emily Fideršek, Žan Kramarič, Urška Majer 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Tjaša Colnerič 
- POTRDILO PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČINE:: Tjaša Colnerič, Ana Drimel, Emily Fideršek, Andrej Gajšek, Nik 

Golež, Elma Kalajdži, Borut Pelko, Lur janez Pobežin, Nejc Polajžer, Nika Prevolšek, Nika Verk 
- POTRDILO ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Nika Verk 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Ana Drimel, Emily Fideršek, Andrej Gajšek, Nik Golež, Elma Kalajdži, 

Lur janez Pobežin, Nejc Polajžer, Nika Prevolšek 
5. b 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Nina Grujić 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Nina Grujić, Ema Ilijašević, Glorija Paš, Luka Čujež 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Ema Ilijašević, Jakob Medved, Glorija Paš, Žiga Černoša 
- CAMBRIDGE TESTI STARTERS 5.r: Leilani Pirš kamenšek, Žiga Černoša 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Glorija Paš, Tina Živičnjak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Ema Ilijašević, Jakob Medved, Glorija Paš, Žiga Černoša, Tina 

Živičnjak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Ema Ilijašević, Jasna Lipnik, Kaja Žerak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Glorija Paš 
- POTRDILO PRI NEOBVEZNEM IZBIRNEM PREDMETU NEMŠČINE:: Nina Grujić, Miha Hernavs, Ema Ilijašević, Neja Korže, Nejc 

Majer, Jakob Medved, Glorija Paš, Mihael Pinjušić, Alex Stevanić, Žiga Černoša, Tilen Čonč, Kaja Žerak 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Nastja Gril, Nina Grujić, Ema Ilijašević, Neja Korže, Jakob Medved, 

Glorija Paš, Žiga Černoša, Luka Čujež, Kaja Žerak, Tina Živičnjak 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Nina Grujić, Miha Hernavs, Ema Ilijašević, Neja Korže, Nejc Majer, 

Jakob Medved, Glorija Paš, Mihael Pinjušić, Alex Stevanić, Žiga Černoša, Tilen Čonč, Kaja Žerak 
 

6. a 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Džana Porić 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Tajda Prapotnik 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Nik Colnarič, Tilen Černelič, Nejc Šiljeg, Niki Šiljeg 
- DIPLOMA KRPAN: Anja Korez 
- MEDALJA KRPAN: Ana Bedenik, Nika Bedenik, Džana Porić, Tajda Prapotnik, Korina Skozit, Lana Vidovič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Džehnet Banovi, Ana Bedenik, Nika Bedenik, Davor Bračun, 

Anja Korez, Mirlind Myrtaj, Matevž Pobežin, Džana Porić, Tajda Prapotnik, Lana Vidovič, Tilen Černelič, Nejc Šiljeg, Niki Šiljeg 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Ana Bedenik, Nika Bedenik, Anja Korez, Alja Krumpak, Matevž Pobežin, 

Džana Porić, Tajda Prapotnik, Korina Skozit, Lana Vidovič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Džehnet Banovi, Korina Skozit 
- POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Tilen Černelič 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Ana Bedenik, Nika Bedenik, Anja Korez, Džana Porić, Tajda 

Prapotnik 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Džehnet Banovi, Ana Bedenik, Nika Bedenik, Davor Bračun, Nik 

Colnarič, Nejc Gerčer, Anja Korez, Džana Porić, Tajda Prapotnik, Lana Vidovič, Tilen Černelič, Nejc Šiljeg, Niki Šiljeg 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Džehnet Banovi, Nika Bedenik, Matevž Pobežin, Džana Porić, Tajda 

Prapotnik, Tilen Černelič 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Davor Bračun, Tajda Prapotnik, Niki Šiljeg 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Ana Bedenik, Nika Bedenik, Davor Bračun, Nik Colnarič, Nejc Gerčer, 

Anja Korez, Džana Porić, Tajda Prapotnik, Lana Vidovič, Nejc Šiljeg, Niki Šiljeg 
- SREBRNO PRIZNANJE LOGIČNA POŠAST: Tajda Prapotnik 
- SREBRNO ŠOLSKO PRIZNANJE LOGIČNA POŠAST: Tajda Prapotnik 

 
6. b 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Zoe Drašković, Marcel Lorber 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Zoe Drašković 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Zoe Drašković, Tilen Zorin 
- POHVALA ZA NATEČAJ: Zoe Drašković 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Alya Krašovec, Nina Podkrižnik, Maja Poharc 



 

 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Zoe Drašković, Zoe Drašković 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Zoe Drašković 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Eva Bračun, Alya Krašovec, Taya Krivec, Alja Kutija, Marcel 

Lorber, Nina Podkrižnik, Ivona Prevolšek, Evan Rak, Amet Xhaferi, Nejc Završki, Tilen Zorin, Dejan Žvorc 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Eva Bračun, Zoe Drašković, Alja Kutija, Marcel Lorber, Nina 

Podkrižnik, Tilen Zorin 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Zoe Drašković, Luka Ivanuš kamenšek, Taya Krivec, Nina 

Podkrižnik, Tilen Zorin 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Eva Bračun, Alya Krašovec, Alja Kutija, Marcel Lorber, Nina 

Podkrižnik, Ivona Prevolšek, Evan Rak, Tilen Zorin 
- SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Tilen Zorin 

 
6. c 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Nika Pevec, Samo Volovšek 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Samo Volovšek 
- BRONASTO PRIZNANJE LOGIČNA POŠAST: Samo Volovšek 
- BRONASTO PRIZNANJE ZA VESELO ŠOLO: Ana Junger, Taja Kovačič 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Samo Volovšek 
- POHVALA ZA NATEČAJ: Patricija Ducman, Ines Županec 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Lana Beg, Patricija Ducman, Ana Junger, Taja Kovačič, Lina Šket 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Ines Županec 
- POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Samo Volovšek, Matija Čoh 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Lana Beg, Benjamin Bendelja, Patricija Ducman, Matej Jančič, 

Ana Junger, Taja Kovačič, Afrora Kurtaj, Luka Ogrinc, Gregor Osek, Rebeka Strniša, Samo Volovšek, Matija Čoh, Marcel Šket, 
Blaž Žerak, Ines Županec 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Matej Jančič, Ana Junger, Nika Pevec, Samo Volovšek, Matija Čoh, 
Ines Županec 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Lana Beg, Matej Jančič, Ana Junger, Samo Volovšek, Ines Županec 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Lana Beg, Patricija Ducman, Ana Junger, Taja Kovačič, Gregor Osek, 

Samo Volovšek, Matija Čoh, Marcel Šket, Blaž Žerak, Ines Županec 
- SREBRNO ŠOLSKO PRIZNANJE LOGIČNA POŠAST: Nika Pevec 
- SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Samo Volovšek 

 
7. a 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Klara Hrup, Klara Junkar klančnik, Rebeka Kubale, Nuša Majcenovič 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Klara Junkar klančnik, Aneja Pašalić 
- BRONASTO PRIZNANJE LOGIČNA POŠAST: Lara Škrabl 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Klara Junkar klančnik, Aneja Pašalić 
- CAMBRIDGE TESTI KET 7.r: Žan Fistrić, Klara Hrup, Klara Junkar klančnik, Jakob Napotnik, Aneja Pašalić 
- KNJIŽNA NAGRADA: Riard Gashi, Alen Škrabl 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Žan Fistrić, Klara Hrup, Klara Junkar klančnik, Rebeka Kubale, 

Nuša Majcenovič, Aneja Pašalić, Staš Sivka, Lara Škrabl, Alen Škrabl 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Nuša Majcenovič, Lara Škrabl 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Rebeka Kubale, Nuša Majcenovič, Nuša Majcenovič, Lara Škrabl 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Aneja Pašalić 
- POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Staš Sivka, Lara Škrabl 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Klara Hrup, Monika Janžek, Aneja Pašalić, Nika Slatinšek 
- POTRDILO ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Gregor Šket 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Rebeka Kubale, Nuša Majcenovič, Aneja Pašalić 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Žan Fistrić, Klara Hrup, Monika Janžek, Klara Junkar klančnik, Rebeka 

Kubale, Somea Kurtaj, Albiana Muja, Aneja Pašalić, Nika Slatinšek, Dejan Šarlah 
- SREBRNO ŠOLSKO PRIZNANJE LOGIČNA POŠAST: Klara Hrup, Aneja Pašalić 
- SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Aneja Pašalić 
- ZLATO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Klara Junkar klančnik 

 
7. b 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Lenart But 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Lenart But, Matic Krapež došler 
- BRONASTO PRIZNANJE LOGIČNA POŠAST: Elizabeta Bombač drofenik 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Elizabeta Bombač drofenik, Lenart But 
- CAMBRIDGE TESTI KET 7.r: Roberta Bataljak, Elizabeta Bombač drofenik, Laura Božić, Gaja Goručan, Žana Javorič, Zoja Krklec, 

Tanja Mesiček, Marko Češnjaj, Lučka Šrimpf 
- KNJIŽNA NAGRADA: Matic Krapež došler 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Matic Krapež došler 



 

 

- POHVALA ZA NATEČAJ: Roberta Bataljak, Lenart But, Zoja Krklec, Medej Podlesnik, Marko Češnjaj 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Elizabeta Bombač drofenik, Gaja Goručan, Vid Hajder, Matic 

Krapež došler, Marko Češnjaj 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Roberta Bataljak, Elizabeta Bombač drofenik, Laura Božić, Lenart 

But, Gaja Goručan, Žana Javorič, Zoja Krklec, Lučka Šrimpf 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Gaja Goručan, Žana Javorič, Zoja Krklec, Kaja Šket 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Roberta Bataljak, Zoja Krklec 
- POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Elizabeta Bombač drofenik, Laura 

Božić, Matic Krapež došler 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Laura Božić, Gaja Goručan, Žana Javorič, Matic Krapež 

došler, Zoja Krklec, Kaja Šket 
- POTRDILO ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Laura Božić, Gaja Goručan, Žana Javorič, Zoja Krklec 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Roberta Bataljak, Elizabeta Bombač drofenik, Lenart But, Matej 

Mrkša, Marko Češnjaj, Lučka Šrimpf 
- SREBRNO PRIZNANJE LOGIČNA POŠAST: Matic Krapež došler 
- SREBRNO ŠOLSKO PRIZNANJE LOGIČNA POŠAST: Vid Hajder, Matic Krapež došler 

 
8. a 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Ana Fendre 
- BRONASTO PRIZNANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE: Neja Reich 
- BRONASTO PRIZNANJE ZA VESELO ŠOLO: Beata Turk 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Nuša Gajšek, Nika Pongračić, Ajda Šumak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Ana Fendre, Nika Kapele 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Nika Kapele 
- POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Mateo Murn 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Nuša Gajšek, Nika Gregorčič, Nika Pongračić 
- POTRDILO ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Leo Rak 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Nika Kapele, Mateo Murn 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Ines Škrabl 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Ana Fendre, Denis Kuljići, Mateo Murn, Neja Reich, Beata Turk, 

Albina Vezaj 
 

8. b 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Melanie Gobec 
- BRONASTO STEFANOVO PRIZNANJE FIZIKA: Lovro Kutija 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Ana Došler, Lovro Kutija 
- KNJIŽNA NAGRADA: Ana Došler 
- 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, Melanie Gobec, 

Eva Grobin, David Gros, Adisa Kahrimanović, Hana Krumpak, Lovro Kutija, Luka Plavčak, Teja Tadina 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Ana Došler, Špela Dragovan, Eva Grobin, Matic Koražija, Eva Vuk plavčak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Ana Došler 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Urška Drofenik, Hana Krumpak, Teja Tadina, Eva Vuk plavčak 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Ana Došler, Melanie Gobec, Eva Grobin 
- POTRDILO ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Urška Drofenik 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Urška Drofenik, Eva Grobin, Adisa Kahrimanović, Teja Tadina 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Melanie Gobec, Teja Tadina 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Špela Dragovan, Melanie Gobec, Eva Grobin, Adisa Kahrimanović, 

Hana Krumpak, Lovro Kutija, Teja Tadina, Laura Večerić 
- SREBRNO PRIZNANJE LOGIČNA POŠAST: Ana Došler, Eva Grobin 
- SREBRNO ŠOLSKO PRIZNANJE LOGIČNA POŠAST: Ana Došler, Eva Grobin 
 

8. c 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Manca Druškovič, Manca Druškovič, Vanesa Plavčak 
- BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE KEMIJA: Manca Druškovič 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Manca Druškovič 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Manca Druškovič, Aljaž Osek 
- KNJIŽNA NAGRADA: Manca Druškovič 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Manca Druškovič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Tjaša Boršić, Manca Druškovič, Domen Medved 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Manca Druškovič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Manca Druškovič, Domen Medved, Vanesa Plavčak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Tjaša Boršić 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Tjaša Boršić, Aljaž Colnarič, Barbara Ferlež 



 

 

- POTRDILO ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Vanesa Plavčak 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Špela Savski 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Manca Druškovič 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Tjaša Boršić, Manca Druškovič 
- SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE: Manca Druškovič, Manca Druškovič 
- SREBRNO PRIZNANJE LOGIČNA POŠAST: Manca Druškovič 
- SREBRNO PRIZNANJE RINGARAJA: Manca Druškovič 
- SREBRNO PRIZNANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE: Vanesa Plavčak 
- SREBRNO ŠOLSKO PRIZNANJE LOGIČNA POŠAST: Manca Druškovič 
- ZLATO PRIZNANJE PIKA POKA: Manca Druškovič 

 
9. a 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Amadeja Strašek 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ GEOGRAFIJE: Eva Hohnec 
- BRONASTO STEFANOVO PRIZNANJE FIZIKA: Niko Kučiš 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Klemen Vostner 
- CAMBRIDGE TESTI PET (9.r.): Žana Drimel, Eva Hohnec, Zala Jager, Niko Kučiš, Nadja Oblak, Amadeja Strašek, Val Miha Turnšek 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA 9 LET BRALNE ZNAČKE: Sandra Božić, Eva Hohnec, Zala Jager 
- MEDNARODNI IZPIT IZ NEMŠČINE: Eva Hohnec 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Sandra Božić, Eva Hohnec, Klemen Vostner 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Tina Artič, Sandra Božić, Tadeja Fajs 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Zala Jager, Nadja Oblak, Amadeja Strašek 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Eva Hohnec 
- POHVALA ZA SODELOVANJE V RAZLIČNIH PROJEKTIH (FIT, COMENIUS, EVROPSKA VAS...): Sandra Božić 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Eva Hohnec 
- PRIZNANJE ZA SODEL. NA DRŽAVNEM TEK. IZ NEMŠČINE: Eva Hohnec 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Tina Artič 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Sandra Božić, Eva Hohnec, Nadja Oblak, Amadeja Strašek 
- ZA SAMOMOTIVIRANO DODATNO DELO PRI NEMŠČINI: Eva Hohnec 

 
9. b 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Miho Bjelovučić, David But, Nika Drašković 
- BRONASTO PREGLOVO PRIZNANJE KEMIJA: David But, Sara Marija Poharc 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ GEOGRAFIJE: David But 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: David But, Nika Drašković, Tjaša Završki 
- BRONASTO STEFANOVO PRIZNANJE FIZIKA: David But, Andrej Koritnik, Damir Šarlah 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: David But, Andrej Koritnik, Jaša Virant, Damir Šarlah 
- CAMBRIDGE TESTI PET (9.r.): Miho Bjelovučić, Nika Drašković, Živa Fistrič, Glorija Plavčak, Marisa Podlesnik, Mateja Štor 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA 9 LET BRALNE ZNAČKE: David But, Nika Drašković, Tjaša Završki, Janja Županec 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Janja Županec 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Patrik Bataljak, Janja Županec 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Nika Drašković, Živa Fistrič, Tjaša Završki 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI USTVARJALNIH DEJAVNOSTIH: Glorija Plavčak 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO III. TRILETJE: Janja Županec 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE NA DRŽAVNEM TEKM. IZ MATEMATIKE: Damir Šarlah 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Miho Bjelovučić, David But, Nika Drašković 
- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI NEMŠKI BRALNI ZNAČKI: Patrik Bataljak, Miho Bjelovučić, David But, Jure Pažon, Jaša Virant, 

Tjaša Završki, Damir Šarlah 
- SREBRNO CANKARJEVO PRIZNANJE: Nika Drašković 
- SREBRNO PRIZNANJE IZ GEOGRAFIJE: David But 
- SREBRNO STEFANOVO PRIZNANJE: Damir Šarlah 
- SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: David But 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Petra Dragojević, Mojca Pažon, Marjana Gregorčič, Marta Strniša 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: :Martin Druškovič, Petra Dragojević, Mojca Pažon, Marjana Plemenitaš, Marjana 
Gregorčič, Marta Strniša 
Razred/i: 1. - 5. K 
Število vključenih učencev: 39 
 
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 
- uporaba varnih 
pripomočkov 
- preživljanje časa na 
ustreznih oz. varnih 
območjih 

- upoštevanje pravil pri 
različnih aktivnostih in 
igrah 
- varno športno 
udejstvovanje   

zagotavljanje spodbudnega 
ter varnega psihosocialnega 
in fizičnega okolja  

- poškodbe pri konfiktih 
med učenci  

- postavitev in razjasnitev 
pravil šolskega reda 
- nadzor in spremljanje 
učencev  

-redno ponavljanje pravil 
obnašanja z učenci do 
stopnje ponotranjenja 
vrednot  

Vrednote - gojenje 
kakovostnih odnosov 

      - 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. Prav tako smo izvedli projekt Hrana ni za 
tjavendan.    

November Jesenske delavnice iz naravnih 
materialov 

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.   

Januar Svetovni dan brez televizije in 
računalnika 

Ob Svetovnem dnevu brez televizije in računalnika smo izvedli likovne 
delavnice.    

Februar Pustne delavnic 
 

V pustnih delavnicah so učenci izdelovali razne pustne maske in okraševali 
beneške maske.   



 

 

Marec Dejavnosti ob dnevu šole - 
Vrednote 
Materinski dan – delavnica 

Sodelovali smo pri aktivnostih ob dnevu šole, katerega smo s pomočjo 
staršev uspešno uprizorili. Uspešno smo izvedli tudi delavnice ob 
materinskem dnevu, kjer smo izdelovali rožice iz papirja. 

April Razstava ob Svetovnem dnevu 
zemlje v knjižnici Rogaška Slatina 
Cici veselošolski dan 
Zaključek projekta Pasavček 
 

Naslov letošnje razstave ob Svetovnem dnevu Zemlje je nosila naslov 
Igrače/igre naše preteklosti. Učenci so pri pripravi razstave zelo aktivno 
sodelovali in nastalo je zelo veliko krasnih izdelkov. Letos smo prvič 
razstavljali v knjižnici Rogaška Slatina in upamo, da bomo tam razstavljali 
tudi drugo leto. Prav tako smo uspešno izpeljali Ciciveselošolski dan, saj 
so sodelovali vsi učenci in kasneje tudi prejeli pohvale.  

Maj  
Sodelovanje s pripravo razstavnih 
izdelkov Evropska vas  
EKO dan 

V mesecu maju smo sodelovali pri pripravi izdelkov za Evropsko vas - 
Finska. Izdelovali smo plakate o frazah in zastavice iz Hama perlic.  
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 aktivnost pri posameznih 
dejavnostih v podaljšanjem 
bivanju 
Zaključno druženje s starši  

Tudi letos smo s pohvalami nagradili najbolj priadevne učence.  
Druženje s starši je bilo letos 21. 6. 2016 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. 
Velik poudarek smo dali tudi domeni tradicije in s znjo prepletali naše delo in ustvarjalnost. Učenci so oddelka podaljšanega bivanja 
redno in z veseljem obiskovali. Učenci so bili razdeljeni v dva oddelka podaljšanega bivanja, skupaj pa smo veliko sodelovali in se 
družili.   
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Petra Dragojević, Marjana Gregorčič 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, 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: 39 
 

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 

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 
Projekt Hrana ni za tjavendan 

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. Pri projektu Hrana ni za tjavendan smo 
merili količino zavržene hrane in spoznavali pomen uživanja lokalne 
hrane.   

November Ustvarjalne delavnice iz 
odpadnega materiala - EKO 
paket 
Tradicionalni slovenski zajtrk 
Zbiralna akcija - zavetišče za 
zapuščene živali Maribor 
ETZO – Evropski teden 
zmanjševanja odpadkov, 21. 
do 29.11.2015 (zmanjševanje 
odpadkov hrane) 
 

Aktivnosti semo uspešno izvedli in povezali tradicionalni slovenski 
zajtrk povezali s Svetovnim dnevom hrane. Pri projektu EKO paket 
smo zbirali kems embalažo in izvedli različne delavnice. Letos smo 
izvedli tudi zbiralno akcijo za zapuščene živali in zbrali kar nekaj 
hrane, igrač in odej za živali v zavetišču Maribor.  

December Likovni natečaj - likovno 
ustvarjanje Zdrav način 
življenja (ustvarjalno likovno 
delovanje na temo gibanja in 
zdravega življenja 
Novoletne delavnice 
Medvrstniški odnosi – skupne 
aktivnosti otrok različnih 
generacij v ustanovi 

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. Veliko pozornosti smo posvečali tudi medvrstniškim 
odnosom - imeli smo delavnice, se družili, spoznavali naše odnose 
ter jih z različnimi socialnimi aktivnostmi krepili.   

Januar Zbiranje zamaškov za 
humanitarne namene 

Zbiralna akcija je bil uspešna, saj smo ponovno zbrali večje število 
zamaškov, kot smo ga pričakovali. 

Februar Akcija zbiranja papirja, 
tonerjev, kartuš in baterij 

Učenci so pri dejavnosti zelo sodelovali in predvsem prikazali veliko 
pridobljenega zanja.     

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. Z učenci 
smo sadili različne različne vrste rastlin, katera smo sadili v lončke, 
ki so jih izdelali iz odpadnih materialov.   

April EKO razstava v knjižnici 
Rogaška Slatina - delavnice iz 
odpadnega materiala 

Z učenci smo tudi letos v mesecu aprilu izdelovali  iz odpadnega 
materiala, katere smo  razstavili v knjižnici Rogaška Slatina. Tema 
letošnje razstave je bila "Igre/igrače naše preteklosti". Učenci so iz 
odpadnih in drugih materialov izdelali igrače kot so jih poznali 
nekoč: punčke iz cunj, igrače iz lesa, zgibanke.... Kot smo načrtovali 
prejšnje leto smo letos zamenjali lokacijo razstave s katero smo bili 
zelo zadovoljni.    

Maj Tretja akcija zbiranja papirja. 
Delavnica - Naši odnosi 
 

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.    

Junij Delavnice iz različnih 
materalov. 

V juniju smo izvedli še različne delavnice iz odpadnih in drugih 
materialov. Motivi so bili predvsem morske narave, v pričakovnju 
počitnic. 



 

 

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 2015/16 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 krepitvi odnosov med učenci, razvijanje empatije so drugih in 
narave ter na  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 19  učencev in učenk od 1. - 5. razreda.  
 
 

 

 
Izvajalec ID: Petra Polajžer 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: 1. in 2.  
Vključeni razredi: POŠ KOSTRIVNICA 1. – 5. razred 
Skupno število vključenih učencev: 24 od tega deklic: 9 in dečkov: 15 
 

Število dodeljenih 
ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 
20 -       Oktober - marec 100 91 

 
Strateški 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 
učinkovitost, 
usvajanje 
različnih 
spretnostih in 
znanj , ki 
omogočajo 
sodelovanje v 
različnih 
športnih 
aktivnostih 

orientacijski teki 
in pohodi 
(skrita pisma, 
lov na lisico, 
začrtaj pot) 

nevarnost 
poškodb; 
zlomov, 
zvinov 

primerne vaje 
za ogrevanje 
telesa, manjše 
število 
učencev pri 
posameznih 
gibalnih 
postajah, 
spoštovanje 
normativov, 
asistiranje 
učitelja pri 
zahtevnejših 
elementih, 
raztezne vaje 
za umirjanje 

realiziran
o      

da       

November usvajanje 
različnih 
športnih znanj 
in 
razumevanje 
pomena redne 
telesne 
aktivnosti 

gimnastična 
abeceda -osnove 
akrobatike 

            realiziran
o      

da       

December usvajanje 
različnih 
športnih znanj 
in 

gimnastična 
abeceda - vese 
in opore, vaje 

            realiziran
o      

da       



 

 

razumevanje 
pomena redne 
telesne 
aktivnosti 

ravnotežja na 
ožji površini 

Januar prijetno 
doživljanje 
športa z igro 

štafetne igre z 
žogo in male 
moštvene igre 
(hokej, hitre 
žoge,zadani 
cilj…) 

            realiziran
o      

            

Februar prijetno 
doživljanje 
športa,  
usvajanje 
različnih 
gibalnih znanj 

gre na snegu 
(biatlon, igre s 
padalom, 
arhitekti…) 

            realiziran
o      

da       

Marec prijetno 
doživljanje 
športa,  
usvajanje 
različnih 
gibalnih znanj 

balinanje, 
golf 

            realiziran
o      

da       

April prijetno 
doživljanje 
športa,  
usvajanje 
različnih 
gibalnih znanj 

rolanje             Nismo 
realizirali  

Slabo 
vreme 

      

 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: Interesna dejavnost je potekala enkrat tedensko ob sredah na 
POŠ Kostrivnica. Dejavnost je obiskovalo štiriindvajset 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. Dodatna športna aktivnost v šoli je ponujala otrokom priložnost, da osvojijo in vadijo določene spretnosti, ki bodo 
imele kasneje v življenju pomemben pozitiven vpliv na njihovo fizično pripravljenost in zdravje. Poleg tega so se  naučili tudi 
ustrezne interakcije z drugimi in preko tega pridobivali znanje o tem, kaj je poštena igra, taktično razmišljanje ter spoštovanje 
soigralca in nasprotnika. Športne aktivnosti so poleg vsega tega pri otroku razvijale občutek za lastno telo in splošno družbeno 
zavednost. 
 
 

 
Izvajalec ID: Petra Dragojević in Marjana Gregorčič 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. in II. VIO 
Vključeni razredi: 1. - 5.  K 
Skupno število vključenih učencev: 21 od tega deklic: 14 in dečkov: 7 
 

Število dodeljenih 
ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 
/ / 35 V času OPB 100% 100% 

 
Strateški 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, 

-Ureditev ID 
kotička 
-Priprava hrane 
3. Začetek EKO 
bralne značke  

-ureznine in 
druge 
poškodbe pri 
pripravi 
hrane 

-strokovno 
vodena 
priprava hrane 
in potreben 
nadzor (nož 
uporabljava le 
mentorici) 

Priprava 
razstave v 
razredu in 
uživanje 
sadnih 
ježkov in 
nabodal  

Učenci 
kažejo  
izredno 
zanimanje 
za pripravo 
jedi.  

      



 

 

domače 
hrane  
-razvijajo 
bralne 
strategije,  
spoznavajo 
raznolikost 
letnih časov  

4. Doživljanje 
narave skozi letni 
čas - JESEN 

Oktober - Otroke in 
učence 
naučiti 
pravilnega 
odnosa do 
živali razvija 
empatijo do 
drugih živih 
bitij z 
vživljanjem 
-pomen 
uživanja 
domače in 
lokalne hrane  
 

Izdelovanje 
prezimovalnic za 
živali (4. 10.  – 
Svetovni dan boja 
proti mučenju 
živali 
-Likovna 
delavnica: Če bi 
bil žival 
- piprava domače 
vegete  
 

Udarnine pri 
uporabil 
kladiva 
poškodbe pri 
rezanjeu 
zelenjave 

Ustrezen 
strokovni 
nadzor in 
vodenje 
učencev - 
pomoč pri 
delu 

Iz lesa 
smo 
izdelovali 
ptičje 
krmilnice
, ki smo 
jih obesili 
na 
drevesa 
pred šolo. 
Učenci so 
domov 
odnesli 
kozarce z 
napisom 
domača 
vegeta 

Izredno 
zanimanje 
in 
pozitiveno
dnos do 
zelenjave  
Domača 
vegeta -  
pohvala s 
strani 
staršev- 
pozitiven 
odnos do 
domače 
zelenjave 

      

November -spodbujati 
ločeno 
zbiranje 
odpadkov,oz
aveščanje 
učencev o 
ohranjanju 
našega 
okolja, 
varovanja 
gozdov. 
-učenci 
spoznavajo 
raznolikost 
letnih časov 

-Zbiranje papirja 
-Izdelovanje 
papirja - ježkov iz 
papirja in kartona 
-Doživljanje 
narave skozi letni 
čas -  ZIMA 
- jesenske 
ustvarjalne 
delavnice iz 
odpadne 
embalaže 

-poškodbe 
pri 
nošnji/tehtan
ju papirja 

-dosledno 
spremljanje 
dogovorjenih 
pravil in 
dogovorov pri 
tehtanju in 
nošnji papirja 
-strokoven 
nadzor in 
vodenje 
aktivnosti 

Zbrali 
smo 2601 
kg 
papirja. 
Izražanje 
pozitivne
ga odnosa 
do narave 

Učenci so 
izkazali 
pozituven 
odnos do 
zbiranja 
odpadne 
embalaže 
in do 
ustvarjalno
sti in 
namena 
odpadnega 
maeriala 

Starši in 
učenci so   
način 
tehtanja 
starega 
papirja-
sprejeli z 
zadovoljstv
om 

December -razvijanje 
spretnosti 
spodbujanje 
uporabe 
različnih 
materialov-
spoznavanje 
šeg in navad 
prostora 
-razvoj 
novih, 
inovativnih 
dejavnosti 
spodbujanje 
razmišljanja 
o pomenu 
medosebnih 
odnosov 
 

Delavnica – 
Naravne 
voščilnice in 
okraski 
                                                
-Mi in naši odnosi 
- sušenje sadja v 
sušilcu 

 
- orebitne 
poškodbe pri 
rezanju s 
škarjami 
Izdelovali 
smo različne 
okraske za v 
razred in 
jedilnico 
(gubanje 
papirja).Po 
skupinah 
smo iz lesa 
izdelali 
različne 
zaboje za 
sadje.Poškod
be pri 
raezanju 
sadja   

       
 
Zaboji 
krasijo 
učilnice 
in so 
namenjen
i 
shranjeva
nju sadja.  
Učenci so 
izkazoval
i izredno 
zanimanj
e za 
izdelavo 
izdelkov 
iz  lesa, 
zato smo 
to 
nadaljeva
li.  
Z učenci 
smo 
pokušali 
domače 

Izredna 
motivirano
st in 
ustvarjalno
st učencev 
za 
ustvarjanje 
z 
lesom.Uče
nci so 
degustirali 
posušeno 
sadje in 
opazovali 
spremembe 
barve sadja 
iz sušilca  

      



 

 

marmelad
e 

Januar Spodbujanje 
kreativnosti, 
inovativnosti 
in izmenjava 
idej 
-Učinkovita 
raba naravnih 
virov 
-Vzgoja za 
okoljsko 
odgovornost 
zmanjševanje 
porabe 
električne 
energije in 
vode 

Izdelovanje 
sloganov in 
nalepk 2. akcija 
zbiranje papirja 
Anketa o 
prehrani, 
sestavljanje in 
analiziranje 
jedilnikov 
 

      Učenci so 
razmišljaliin 
se likovno 
izražali pri 
jedilnikih 

Učenci so 
zbirali in 
pisali 
izvirne 
slogane - 
povezane 
s temo 
varčevanj
a   

Izvirne 
smo 
nalepili na 
ustrezna 
mesta v 
razredu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozaveščeno
st učencev o 
varčevanju 
z energijo. 

Februar učenci 
razvijajo 
motoriko  
spodbujanje 
kreativnosti 
spodbujanje 
likovnega in 
literarnega 
ustvarjanja 

Likovno in 
literarno 
ustvarjanje- 
pustne 
delavnice,lectova 
srca 

            Učenci so 
se 
literarno 
in 
likovno 
izrazili na 
temo 
voda in 
zdrava 
prehrana.
Nastale 
izdelke so 
predstavil
i ob 
dnevu 
šole 
V 2.akciji 
smo 
zbrali 
1399 kg 
papirja 

            

Marec -vrednotijo 
pomen 
različnih 
oblik voda za 
življenje   
-spoznajo 
glavne 
vzroke 
onesnaževanj
a, posledice 
njihovega 
delovanja na 
organizme  
-učenci znajo 
ceniti vodo 
kot 
življenjsko 
vrednoto; 
 

Izdelava 
plakata/predstavit
ve 
                                             
-Doživljanje 
narave skozi letni 
čas -  POMLAD 
- Igre nekoč - 
šivanje 
-Likovne 
delavnice-stari 
predmeti 

      Učenci so 
izdelalovali po 
skupinah 
plakat o vodi, 
sestavljali 
pesmice in 
spremljali s 
pomočjo 
merilnika 
porabo vode v 
3.r 

Učenci so 
drug 
drugega 
opozarjali
, da je 
zaprl pipo 
z vodo. 
Likovne 
izdelke in 
pisne 
izdelke 
smo 
razstavili 
v jedilnici 
šole  

Z velikim 
zadovoljstv
om in 
ponosom 
so staršem 
svoje 
pesmice 
prebrali.Uč
enci so se z 
veseljem 
igrali igre 
dedkov in 
babic. 
Starši so si 
na dnevu 
šole 
ogledali 
razstavo in 
jo pohvalil.  

      

April -razvijanje 
ročnih 
spretnosti 
spoznavanje 
pomena 
ohranjanja in 
ustvarjanja z 
naravnih in 

Ustvarjalne 
delavnice – 
izdelki iz 
naravnih in 
odpadnih 
materialov 
                                           
-Zasaditev dreves, 

-možnost 
poškodb ali 
ureznin pri 
uprabi škarij 

-strokovno 
vodena 
aktivnost in 
nadzor - 
pogovor o 
ustrezni in 
pravili rabi 
materialov in 
pripomočkov. 

Učenci so 
posadili 
različna 
semena 
cvetlic, 
zelenjave 
in 
dišavnic-
Učenci 1. 

Učenci so 
kazali 
pozitiven 
odnos do 
nove mlade 
rastline -
drevesa- so 
jo  zalili 
Mlade 

      



 

 

odpadnih 
materialov 
Učenci 
spoznavajo 
pomen 
samooskrbe 
in 
pridelovanja 
zdrave, skrb 
za naravo in 
pomen 
zdrave hrane 
in ohranjanja 
narave 

zelišč, začimb v 
okolici šole 

3. akcija 
zbiranja 
papirja-zbrali 
smo 1716kg 
papirja. 

in 2. r so 
s 
pomočjo 
starša 
zasadili 
novo 
drevo(kut
ino)v 
okolici 
šole    

sadike so  
odnesli 
domov na 
vrt. 
Izkazovali 
so posebno 
skrb za 
vzgojo 
nove 
rastline.  

Maj Učenci 
spoznavajo, 
da podnebje 
postaja vse 
bolj cenjen 
naravni vir,   
Učenci 
poznajo 
koncept 
družine  
Poznajo 
pojme: 
pripadnost, 
varnost, 
zaščita, 
razvoj 
spodbujanje 
kreativnosti 
in motorike 

Delavnica ob 
svetovnem dnevu 
sonca (22. maj) in 
                                                    
podnebnih 
sprememb (15. 
maj) 
                                              
-Likovno 
ustvarjanje – Igre 
nekoč 
- ustvarjanje z 
lesom 

      - stokovno 
vodena 
aktivnost in 
nadzor pri 
uporabi 
materiala in 
pripomočkov. 

Učenci so 
ustvarjali 
na temo 
igre 
nekoč in 
pripravili 
razstavo 
v 
knjižnici 
v Rog. 
Slatini in 
v avli 
šole 

Izredno 
zanimanje 
učencev 
zaustvarjal
ne 
delavnice z 
lesom, so 
bili 
domiselni 
in 
ustvarjalni, 
krepili so 
medsebojn
e odnose, 
izdelke 
pobarvali  
zaradi 
zanimanja 
se je 
delavnica 
nadaljevala 
v 
naslednjem 
mesecu 

Pri 
ustvarjalnih 
delavnicah 
smo 
varčevali z 
vodo tako, 
da smo 
čopoče prali 
v 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 
medsebojne 
odnose, 
-razvijajo 
pozitivno 
razmišljanje 
in krepijo 
pozitivne 
vrednote 

-Naravni gurmani 
– izdelava sadne 
solate 
                                                        
-Ustvarjalna 
delavnica - les 
Ustvarjalna 
delvanica - papir 
Ustvarjalna 
delavnica z 
zamaški 

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 
preprosti
h sadnih 
jedi. 
Skupinsk
o delo 
priprava 
sadne 
solate iz 
sezonske
ga sadja, 
degustaci
ja 
zelenjave 
in 
priprava 
in 
uživanje 
sadnih 
smutijev.  

Učenci 
kažejo 
izredno 
zanimanje 
za pripravo 
in 
degustacijo 
jedi.Končal
i in 
zaščitili 
izdelke iz 
lesa in jih 
odnesli 
domov. 
Naredili so 
si praktične 
in 
uporabne 
izdelke za 
domov. 

      

 
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, 
knjižnica Rogaška 
Slatina 

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 ŽZN je vse leto potekalo tekoče, sproščujoče in aktivno. 
Delo in projekte sva prilagajali učencem, ker pomeni, da je bilo delo razgibano in zelo fleksibilno naravnano. Učenci so pri 
oblikovanju in  izvajanju aktivnosti zelo sodelovali in soustvarjali samo interesno dejavnost. Meniva, da je bila interesna dejavnost 
uspešno izvedena in je učencem nudila kar so od nje pričakovali. Za prihodnje šolsko leto bova načrtovali aktivnosti, ki so najbolj 
pritegnile učence in so iz njih izsilile največ kreativnosti (delavnica priprava sadno-zelenjavnih jedi, priprava domače vegete, 
degustacija zelenjave in domače hrane, izdelava iger in igrač ter uporabni izdelki iz lesa. Učenci so pri ID pridobili precej uporabnega 
znanja.   
 
Rad/rada bi dodal/dodala anekdoto, doživetje...: Učencem je najbolj ostala v spominu degustacija raznih vrst sadja in zelenjave. Zelo 
aktivni, ustvarjalni in domiselni so bili pri izdelovanju praktičnih izdelkov iz lesa in papirja. Prav tako so z navdušenjem opazovali 
rast različnih zelišč in začimb, katere so kasneje odnesli domov, kar opažava, da učencem izjemno veliko pomeni.   

 
 

 
Izvajalec ID: Martin Druškovič 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I., II. 
Vključeni razredi: 1. k - 5. k 
Skupno število vključenih učencev: 23 od tega deklic: 13 in dečkov: 10 
 

Število 
dodeljenih ur 

Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

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

30 / 31 / 103,33 98,89 
 
Strateški cilj/cilja/cilji:  
CILJ 1: Z aktivnimi oblikami in metodami dela si učenec razvija glasbene sposobnosti in spretnosti 

obvladovanja telesa v prostoru, zaznavanja ritma. 
CILJ 2:   Razvijanje pozitivnih odnosov med soplesalci.    
CILJ 3: Učenec si krepi odnos do dela in spoznanje, da z lastnim potencialom, trudom in odpovedovanjem 

krepimo zaupanje vase in vero v uspeh. 
 
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 Zaznavanj
e ritma, 
razvijaje 

Ugotavljanje 
sposobnosti, 
iskanje novih 

Prenizka 
samoinicia
tivnost 

Vzpodbujan
je učencev 
za iskanje 

Zavzem
anje 
pravilne

Da. Usmerjanj
e 
učencev. 



 

 

interesa, 
radovedno
sti in 
aktivenega 
odnosa do 
glasbe. 

zamisli, gibov, 
koreografij.  

vključenih 
učencev.  

predlogov 
za 
koreografije
. 

ga 
odnosa 
do 
glasbe. 

Oktober Iskanje 
predlogov 
za plesne 
koreografij
e. 

Predstavitev 
glasbenih  
posnetkov: 
Račke, 
Na kmetiji, 
Abeceda, 
Petelinček, 
Kavbojci in 
indijanci, Avto, 
Čebelice, Če 
si srečen, 
Huba buba. 

Zadržanos
t nekaterih 
učencev. 

Vaje za 
sprostitev. 

Kreativ
nost 
učence
v 

Da. Dodajanje 
predlogov 
učencev. 

November Razvijanje 
pozitivnih 
odnosov 
med 
soplesalci. 

Učenje plesa 
po izboru 
učencev. 

Neupoštev
anje 
pravil. 

Jasno 
postavljena 
pravila. 

Negova
nje 
pozitivni
h 
odnoso
v. 

Da. Usmerjanj
e 
učencev. 

December Razvijanje 
kritične 
presoje in 
vrednoten
a glasbe. 

Vaje, nastop. Neupoštev
anje 
pravil. 

Jasno 
postavljena 
pravila. 

Vrednot
enje. 

Da. Vodenje 
učencev. 

Januar Zaznavanj
e ritma, 
razvijaje 
interesa, 
radovedno
sti in 
aktivenega 
odnosa do 
glasbe. 

Vaje plesa, 
sprostitvene 
vaje 

/ / Razvija
nje 
interesa
. 

Da. Usmerjanj
e interesa 
učencev. 

Februar Gibalno-
rajalno in 
plesno 
izražanje 
glasbeneg
a doživetja 
in 
predstave. 

Izbor novega 
plesa, ples po 
skupinah, 
lastne 
koreografije, 
nastop.  

/ / Izražanj
e 
glasben
ega 
interesa
. 

Da. Usmerjanj
e 
učencev. 

Marec Usmerjanj
e v 
ustvarjalno 
uporabo 
glasbeneg
a znanja v 
šolskem in 
zunajšolsk
em 
udejstvova
nju. 

Vaje, nastopi. / / Nastopi
. 

Da. Analiza 
nastopa. 

April Spoznava
nje učinka 
in 
uporabnos

Utrjevanje 
plesov. 

/ / Uporab
nost 
glasben
ih 

Da. Usmerjanj
e 
učencev. 



 

 

t glasbenih 
dejavnosti 
kot 
sprostitven
ih tehnik 
za telo in 
duha.  

dejavno
sti. 

Maj Usmerjanj
e v 
ustvarjalno 
uporabo 
glasbeneg
a znanja v 
šolskem in 
zunajšolsk
em 
udejstvova
nju. 

Utrjevanje 
plesov, 
nastop. 

/ / Uporab
a 
glasben
ega 
znanja. 

Da. Vodenje 
aktivnosti. 

Junij Ozavešča
nje 
pomena 
glasbeneg
a 
delovanja 
in razvoja 
z vidika 
trajnostneg
a razvoja. 

Evalvacija 
dela, prikaz 
naučenega, 
nastopi.  

/ / Pomen 
glasben
ega 
delovan
ja. 

Da. Evalvacija 
dela. 

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: nastop, predstavitev javnosti 
      
Predstavitev rezultata dela ID: Nastopi: 24. 12. 2015 - Dan samostojnosti; 5. 2. 2016 - Proslava ob 
slovenskem kulturnem prazniku; 15. 3. 2016 - Dan šole; 5. 6. 2016 - Srečanje ostarelih krajanov.  
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

Člani ID Ujemi 
ritem 

notranji in 
zunanji javnosti 

v šoli in v kraju 24.12.,5.2., 
15.3., 5.6. 

Nastop. Pozitivna 
naravnanost. 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: Spremljanje dejavnosti, prisotnost 
na prireditvi. 
 
Kako bodo načrtovani in izvedeni rezultati ID vplivali na ugled šole v javnosti: Ker čenci ustvarjalno pridobivajo 
glasbeno-plesno znanje, ozaveščajo pomen glasbenega delovanja in razvoja. Nastopi, ki so v domačem 
okolju vselej dobro sprejeti, pripomorejo k dvigu samozavesti nastopajočih. Pozitivna naravnanost notranje 
in zunanje javnosti pa poglablja vez med šolo in okoljem.  
 
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. 
 

Č

 
Izvajalec ID: MOJCA PAŽON 
Vzgojno-izobraževalno obdobje: 1. in 2. VIO 
Vključeni razredi: 1.-5. r; 8.r 
 
Skupno število vključenih učencev: 22 od tega deklic: 14 in dečkov: 8 



 

 

 
Število dodeljenih 

ur 
Predvid potrebnih 
finančnih sredstev 

Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska Vse leto Fleksibilno, kdaj 
35; v okviru OPB - 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 0. uro zaradi 
priprav na nastop 
ali revijo 

114 98 

 
Strateški 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 socialnih veščin ter 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 
melodičnega 
posluha 

zbiranje prijavnic, 
formiranje 
skupine, 
rajanje ob ljudski 
glasbi in rajalnih 
igrah 

časovni 
termin- 
vezani na 
vožnjo  

usklajevanje s 
posamezniki 
in njihovimi 
starši 

časovno 
smo  bili 
vezani na 
učence 
vozače 

dobro 
počutje in 
pozitivna 
klima, 
ustrezni 
pogoji za 
vaje 

časovna 
neomejenost 

Oktober razvoj 
telesnega 
ritma  

vaje za usvajanje 
prostora in 
različnih 
formacij, težnosti, 
sprostitve, 
refleksa, težke in 
lahke dobe, 
usklajenosti, 
gibalnega 
spomina 

zasedenost 
učencev ali 
telovadnice 

uskladitev 
urnika 

uspešno 
izpeljano 

zelo idealni 
pogoji za 
delo 

November razvoj 
muzikalnega 
ritma  

vaje za višine 
tonov, 
enakomernost 
dobe, dinamike, 
občutka za lahko 
in težko dobo, za 
obvladovanje 
razdalj, delitev 
dobe, razvijanje 
ustvarjalnosti 

neritmičnost izbira 
rekvizitov 

velik 
napredek 

zelo sprotno 
usmerjanje 
in povratna 
informacija, 
individualiz
acija 

December razvoj 
telesnega in 
muzikalnega 
ritma  

rajalne 
igre,ljudske 
pesmi, 
izštevanke, 
zbadljivke, 
ljudski plesi  

neubrano 
petje 

tišje petje, 
poslušanje, 
iskanje novih 
(nepevskih)vlo
g pri spletu 

3. 12. 
2015 
(nastop 
ob dnevu 
samostoj
nosti in 
enotnosti) 

preverjanje 
znanja; 
dokaj 
uspešno 

iskanje dvo-
, tro-glasja 

Januar sestavljanje 
odrske 
postavitve 
 
intenzivne 
vaje  

odrska igra, ples, 
pesem 
 
 
21. 1. 2016 

delitev vlog upoštevanje 
individualnih 
interesov in 
sposobnosti 
učencev 

uspešno, 
saj smo 
imeli 
intenzivn
e vaje 
 
 
 
 

prisotna 
folkloristka 
dr. 
Katarina 
Šrimpf 

poglobitev v 
zgodbo in 
dramatizacij
o 



 

 

Februar utrjevanje 
odrske 
postavitve 
 

pogoste vaje, dril naveličanost popestritev z 
ljudskimi 
igrami, 
posnetki, 
pripovedmi 

uspešno zelo gibalno 
plesne igre, 
bansiji 

Marec sodelovanje  
na 
8.mednarodn
em festivalu 
Gregorjevo 
 
območna 
revija OFS 
Rogaška 
Slatina 

predvideno  
13. 3. 2016 , 
nerealizirano 
zaradi varčevanja 
 
 
18. 3. 2016  

konkurenčno
st, 
pristranskost 
ocenjevalcev 

samozavestnos
t in 
prepričljivost 
odrske 
izvedbe 

uspešno zelo pozitivna 
samopodoba
, izkušnje na 
odru 

April urjenje in 
širjenje 
programa ter  
sodelovanje 
na reviji, 
nastopih v 
kraju 

prepričljiva 
odrska in 
kostumska 
izvedba nastopa 

letos je bila 
območna 
revija 
pozneje kot 
po navadi 

prepričljiv 
nastop in 
samoanaliza 

dokaj zelo več 
nastopov 

Maj sodelovanje 
na 
medobmočni 
reviji v 
Šentjanžu in  
20. državni 
reviji Pika 
Poka 

prepričljiva 
odrska in 
kostumska 
izvedba nastopa 
 
12. 5. 2016 
13. 5. 2016 

konkurenčno
st, 
pristranskost 
ocenjevalcev 

prepričljiv 
nastop in 
samoanaliza 

zelo 
uspešni 

zelo samoocena 

Junij urjenje in 
širjenje 
programa na 
sproščen in 
zabaven 
način 
nastop ob 
dnevu 
starejših 
krajanov v 
Kostrivnici 

priložnostni 
nastopi 
 
 
 
 
 
5. 6. 2016 

premalo časa več ur ID uspešni zelo popoln 
užitek za 
otroke 

 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: nastop, predstavitev javnosti, tekmovanja, revije, srečanja. 
     
Predstavitev rezultata dela ID: doseženo srebrno priznanje Riga raja JSKD in zlato priznanje Pika poka  
 

5K + Z 
Kdo Komu Kje Kdaj Kako Zakaj 

OFS Vrelčki učencem POŠ 
Kostrivnica 
 
 
gledalcem, ostalim 
skupinam 
 
 

POŠ K 
 
 
 
KC Rogaška 
Slatina 
 
 
 
POŠ K 
 
KC Šentjanž 
 
 
 
POŠ K 
 
 

3. 12. 2015 
 
 
 
18. 3. 2016 
 
 
 
 
15. 3. 2016 
 
12. 5. 2016 
 
 
 
22. 4. 2016 
 
 
13. 5. 2016 

odgovorno in 
prepričljivo, z 
rekviziti in glasbo 
v popolni 
kostumski podobi 

šolska proslava ob 
dnevu 
samostojnosti 
 
območna revija 
OFS JSKD 
 
 
 
Dan šole 
 
medobmočna 
revija OFS JSKD 
 
šolska proslava 
dan boja p. o. 
 
20. državna revija 
OFS Pika poka 



 

 

KC Rogaška 
Slatina 
 
 
dvorana 
Kostrivnica 
 

 
 
 
5. 6. 2016 

 
srečanje krajanov 
Kostrivnice 

 
Kaj konkretno pričakuješ od ravnateljice v zvezi z realizacijo vsebine ID: podporo in sodelovanje pri nastopih, prevozih, pranju 
kostumov 
       
Opis dosežkov ne-tekmovalnega značaja:  Dosežki netekmovalnega značaja 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 pa na srečanju starejših krajanov, ki jim naše sodelovanje zelo veliko pomeni.   
 
Udeležba na tekmovanjih: 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 

22 / / 22 22 22 22 / 
 
Poimenski seznam učencev regijskih in državnih tekmovanj: 
 

Ime in priimek učenca 
tekmovalca 

tekmovanje tekmovanje tekmovanje 
regijsko dosežek državno dosežek mednarodno dosežek 

Kaja Stojnšek, Patricija 
Berglez, Ana Grobin, Zoja 
Klara Hrup, Ambrož Verbek, 
Alina Tadina, Larisa Šeligo, 
Žana Mlakar, Nika Polajžar, 
Žana Potočnik, Melani 
Černelič, Tijana Polajžar, 
Jakob Žumer, Katja Gril, 
Benjamin Došler, Lana 
Iseinoski, Hana Potočnik, 
Gašper Šeligo, Karin 
Volavšek, Luka Volovšek, 
Jernej Stojnšek, Manca 
Druškovič.  

da srebrno da zlato ne / 

  
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 in kostumski raznolikosti ter ohranjanju ljudskega izročila naroda. 
 
Zaključno strnjeno poročilo o delu ID ob koncu tega šolskega leta: OFS VRELČKI je bila letos  ponovno skupina 22 folklornikov, 
plesali so bili učenci od 1. do 5. razreda, za glasbeno prepričljivost pa sta poskrbela učenka 8. r Manca Druškovič na violini ter 
zunanji sodelavec (folklornik FD Minerali) David Šket 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 sredah, v času podaljšanega bivanja med 13.00 in 14.00 
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 odrsko postavitev Na kresno noč, 
predstavili smo čudeže, ki so jih otroci želeli doživeti ob tem času. Velik poudarek smo dali ritmični izvedbi in odrski prepričljivosti 
ter dvo- in tro- glasnemu petju.. Z več vaje bi zagotovo prepričljivost izvedbe še izboljšali, kar smo ugotovili pri skupni analizi 
posnetkov.  
Uspešno smo se predstavili v kraju in izven; se udeležili območnega, medobmočnega srečanja OFS in dosegli srebrno priznanje ter 
20. državne revije Pika poka, kjer smo dosegli zlato priznanje in bili udeleženci revije vseh dvajset let. 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.     

 
 

Č Č

 



 

 

OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Jožica Nuč, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Andreja Mašera, prof., Mateja Vidovič, prof., Ksenija Šket, prof. 
Razred/i: 1. 2. razred K 
Število vključenih učencev: 15 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
35 31 88,57 100 

 
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 

Pozitivno vplivanje 
zgodnjega usvajanja 
angleščine na na otrokov 
govorni, spoznavni in 
osebnostni razvoj. 

Vpis. Pravočasno in primerno 
spodbuditi otroke k 
sodelovanju. Izbrati 
otrokom zanimive in 
aktualne vsebine. 

Vsi učenci, ki obiskujejo 1. 
in 2. razred POŠ 
Kostrivnica, so se odločili, 
da bodo obiskovali ID. 

Razvijanje otrokove 
jezikovne samozavesti in 
kompetence.    

Strah pred tujim jezikom. Spodbujanje učencev. Večina učencev je dokaj 
samozavestna v izražanju v 
angleščini. 

Vzpodbujanje ljubezni in 
veselje do učenja tujega 
jezika. Spoznavanje 
angleških iger, pesmi, 
plesov, izštevank. 

Nezainteresiranost 
učencev. 

Predstavitev vsebin na 
otrokom zanimiv način. 

Učenci so z veseljem 
spoznavali angleške igre, 
pesmi, izštevanke, plese. 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Jožica Nuč, prof.       

Oktober Jožica Nuč, prof.       
November Jožica Nuč, prof.       
December Jožica Nuč, prof.       

Januar Jožica Nuč, prof.       
Februar Jožica Nuč, prof.       
Marec Jožica Nuč, prof.       
April Jožica Nuč, prof.       
Maj Jožica Nuč, prof.       
Junij Jožica Nuč, prof. Zadovoljna sem z izvedbo ID TJA 1. in 2. r. V veliko pomoč pri 

delu/izvedbi učnih ur interesne dejavnosti mi je bila ga. Dragojevič, 
saj se je posvetila motečemu učencu v 1. razredu in ga odpeljala iz 
razreda, da smo tako lažje realizirali zastavljene cilje posameznih 
učnih ur. 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Učenci so preko igre spoznali besedišče nekaterih tematskih sklopov (Family, Food, Numbers, Colours, itd). Seznanili so se  s 
pravilno izgovarjavo.  
Naučili so se  tudi angleških pesmic ter preko didaktičnih igric spoznali osnove angleške slovnice. 
Sproščeno vzdušje med vrstniki je prispevalo k komunikaciji v angleškem jeziku in učence pozitivno spodbudila k nadaljnjemu 
učenju angleščine. 
 
 

Č Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Jožica Nuč, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Andreja Mašera, prof., Mateja Vidovič, prof., Ksenija Šket, prof. 
Razred/i: 3. razred K 
Število vključenih učencev: 6 
 



 

 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
35 32 91,42 100 

 
 
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 

Pozitivno vplivanje 
zgodnjega usvajanja 
angleščine  na otrokov 
govorni, spoznavni in 
osebnostni razvoj. 

Vpis. .Pravočasno in primerno 
spodbuditi otroke k 
sodelovanju. Izbrati 
otrokom zanimive in 
aktualne vsebine. 

Učenci so bili motivirani za 
učenje angleščine, kar so 
pokazali s svojim aktivnim 
sodelovanjem. 

Razvijanje otrokove 
jezikovne samozavesti in 
kompetence.    

Strah pred tujim jezikom. Spodbujanje učencev. Vsi učenci so bili 
samozavestn pri uporabi 
angleškega jezika, razen 
ene učenke, ki je 
potrebovala več časa, da se 
je odprla. 

Vzpodbujanje ljubezni in 
veselje do učenja tujega 
jezika. Spoznavanje 
angleških iger, pesmi, 
plesov, izštevank. 

Nezainteresiranost 
učencev. 

Predstavitev vsebin na 
otrokom zanimiv način. 

Učenci so z veseljem 
spoznavali angleške igre, 
pesmi, izštevanke, plese. 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Jožica Nuč, prof.       

Oktober Jožica Nuč, prof.       
November Jožica Nuč, prof.       
December Jožica Nuč, prof.       

Januar Jožica Nuč, prof.       
Februar Jožica Nuč, prof.       
Marec Jožica Nuč, prof.       
April Jožica Nuč, prof.       
Maj Jožica Nuč, prof.       
Junij Jožica Nuč, prof. Zadovoljna sem z izvedbo ID TJA, saj smo dosegli vse načrtovane 

cilje. 
 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
ID Angleščina v 3. razredu je bila  zabavna in sproščena predpriprava na redni pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole. Tuji jezik 
je bil učencem predstavljen preko različnih pesmic, rim, izštevank, pravljic in iger. Poleg bogatega besedišča, s katerim se srečujemo 
v vsakdanjem življenju (števila, barve, živali, hrana, vreme, itd), so učenci usvojili tudi preproste jezikovne strukture za 
najosnovnejše sporazumevanje v angleščini. Sproščeno vzdušje med vrstniki je prispevalo k sproščeni komunikaciji v angleškem 
jeziku in učence pozitivno spodbudilo k nadaljnjemu učenju. 
 
 

 
1. k 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: David Stojnšek 

- CICI VESELA ŠOLA: Lovro Berglez, David Stojnšek, Kaja Stojnšek, Jan Strniša, Miha Volavšek 

- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Lovro Berglez, David Stojnšek, Kaja Stojnšek, Miha Volavšek 

- KNJIŽNA NAGRADA NAJBRALEC: Jan Strniša 

- MALČEK BRALČEK: Lovro Berglez, David Stojnšek, Kaja Stojnšek, Jan Strniša, Miha Volavšek 

- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Kaja Stojnšek 

- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Kaja Stojnšek, Miha Volavšek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Kaja Stojnšek, Miha Volavšek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Kaja Stojnšek 

- POHVALA ZA SPOŠTLJIV ODNOS IN LEPO VEDENJE: Kaja Stojnšek 



 

 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Kaja Stojnšek, Miha Volavšek 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Kaja Stojnšek, Miha Volavšek 

- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Lovro Berglez, David Stojnšek, Kaja Stojnšek, Jan Strniša, Miha Volavše 

-  RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Lovro Berglez, Kaja Stojnšek, David Stojnšek, Jan Strniša, Miha Volavšek 

- SREBRNO PRIZNANJE RINGARAJA: Kaja Stojnšek 

- ZLATO PRIZNANJE PIKA POKA: Kaja Stojnšek 

2. k 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Larisa Šeligo 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Blaž Ivekovič, Martin Lampret, Alina Tadina, Larisa Šeligo 

- CICI VESELA ŠOLA: Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Blaž Ivekovič, Kevin Kerin, Martin Lampret, Alina Tadina, 

Ambrož Verbek, Urban Čokl, Larisa Šeligo 

- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Blaž Ivekovič, Kevin Kerin, Larisa Šeligo 

- KNJIŽNA NAGRADA NAJBRALEC: Ana Grobin, Larisa Šeligo 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Zoja klara Hrup 

- MALČEK BRALČEK: Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Blaž Ivekovič, Kevin Kerin, Martin Lampret, Alina Tadina, 

Ambrož Verbek, Urban Čokl, Larisa Šeligo 

- MEDALJA ZLATI SONČEK: Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Martin Lampret, Alina Tadina, Ambrož Verbek, Urban 

Čokl 

- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Patricija Berglez, Blaž Ivekovič, Martin Lampret 

- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Blaž Ivekovič, Alina Tadina, Ambrož 

Verbek, Larisa Šeligo 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Patricija Berglez, 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: Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Kevin Kerin, Alina Tadina, 

Ambrož Verbek, Larisa Šeligo 

- POHVALA ZA SPOŠTLJIV ODNOS IN LEPO VEDENJE: Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Kevin Kerin, Alina Tadina, Urban Čokl 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Martin Lampret, Larisa Šeligo 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Martin Lampret, Larisa Šeligo 

- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Blaž Ivekovič, Alina Tadina, Larisa 

Šeligo 

- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Blaž Ivekovič, Kevin Kerin, Martin Lampret, 

Alina Tadina, Ambrož Verbek, Urban Čokl, Larisa Šeligo 

- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Blaž Ivekovič, Martin Lampret, Ambrož Verbek 

- SREBRNO PRIZNANJE RINGARAJA: Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Alina Tadina, Ambrož Verbek, Larisa Šeligo 

- ZLATO PRIZNANJE PIKA POKA: Patricija Berglez, Ana Grobin, Zoja klara Hrup, Alina Tadina, Ambrož Verbek, Larisa Šeligo 

3. k 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Lana Stojnšek 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Žana Potočnik, Matic Šeligo 

- CICI VESELA ŠOLA: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Tim Vodušek, Matic Šeligo 

- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Žana Mlakar, Nika Polajžar 

- KNJIŽNA NAGRADA: Lana Stojnšek 

- KNJIŽNA NAGRADA NAJBRALEC: Lana Stojnšek 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Žana Potočnik 

- MEDALJA ZLATI SONČEK: Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Tim Vodušek, Matic Šeligo 

- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Žana Mlakar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Žana Mlakar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek 

- POHVALA ZA SPOŠTLJIV ODNOS IN LEPO VEDENJE: Žana Mlakar, 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 

- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Tim Vodušek, Matic Šeligo 



 

 

- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Tim Vodušek, Matic Šeligo 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Tim 

Vodušek, Matic Šeligo 

- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Žana Potočnik, Lana Stojnšek, Matic Šeligo 

- SREBRNO PRIZNANJE RINGARAJA: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik 

- ZLATO PRIZNANJE PIKA POKA: Žana Mlakar, Nika Polajžar, Žana Potočnik 

4. k 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Tijana Polajžar, Melani Černelič 

- DIPLOMA KRPAN: Anej Halužan, Gal Jagodič, Alen Kampuš, Tijana Polajžar, Jakob Žumer 

- KNJIŽNA NAGRADA: Lana Osek 

- KNJIŽNA NAGRADA NAJBRALEC: Lana Osek 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Gal Jagodič 

- MEDALJA KRPAN: Lana Osek, Melani Černelič, Aljaž Šeligo 

- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Žan Koražija, Lana Osek, Melani Černelič 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Gal Jagodič, Tijana Polajžar, Melani Černelič, Aljaž Šeligo, 

Jakob Žumer 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Tijana Polajžar, Melani Černelič, Jakob Žumer 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Gal Jagodič, Žan Koražija, Tijana Polajžar, Melani Černelič 

- POHVALA ZA SPOŠTLJIV ODNOS IN LEPO VEDENJE: Gal Jagodič, Lana Osek 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Gal Jagodič, Lana Osek, Tijana Polajžar, Melani Černelič 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Gal Jagodič, Lana Osek 

- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Žan Koražija, Tijana Polajžar, Melani Černelič, Aljaž Šeligo 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Anej Halužan, Gal Jagodič, Alen Kampuš, Žan Koražija, Lana Osek, 

Tijana Polajžar, Melani Černelič, Aljaž Šeligo, Jakob Žumer 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Anej Halužan, Gal Jagodič, Alen Kampuš, Žan Koražija, Lana Osek, 

Tijana Polajžar, Melani Černelič, Aljaž Šeligo, Jakob Žumer 

- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Anej Halužan, Gal Jagodič, Tijana Polajžar, Melani Černelič, Aljaž Šeligo 

- SREBRNO PRIZNANJE RINGARAJA: Tijana Polajžar, Melani Černelič, Jakob Žumer 

- ZLATO PRIZNANJE PIKA POKA: Tijana Polajžar, Melani Černelič, Jakob Žumer 

5. k 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Benjamin Došler, Maj Rakuša, Jernej Stojnšek, Karin Volavšek 

- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Benjamin Došler, Jernej Stojnšek 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Benjamin Došler, Gašper Šeligo 

- KNJIŽNA NAGRADA NAJBRALEC: Karin Volavšek 

- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Gašper Šeligo 

- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Luka Volovšek 

- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Benjamin Došler, Lana Iseinoski, Maj Rakuša, Karin Volavšek, 

Gašper Šeligo 

- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Benjamin Došler, Katja Gril, Lana Iseinoski, Hana Potočnik, 

Maj Rakuša, Jernej Stojnšek, Karin Volavšek, Luka Volovšek, Gašper Šeligo 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI FOLKLORI: Benjamin Došler, Katja Gril, Lana Iseinoski, Hana Potočnik, Jernej Stojnšek, Karin 

Volavšek, Luka Volovšek, Gašper Šeligo 

- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PEVSKEM ZBORU: Benjamin Došler, Lana Iseinoski, Hana Potočnik, Maj Rakuša, Jernej 

Stojnšek, Gašper Šeligo 

- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Gašper Šeligo 

- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Hana Potočnik, Jernej Stojnšek, Karin Volavšek, Luka Volovšek, 

Gašper Šeligo 

- PRIZNANJE POLICIST LEON SVETUJE: Benjamin Došler, Katja Gril, Lana Iseinoski, Hana Potočnik, Maj Rakuša, Jernej Stojnšek, 

Karin Volavšek, Luka Volovšek, Gašper Šeligo 

- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Benjamin Došler, Katja Gril, Lana Iseinoski, Hana Potočnik, Maj 

Rakuša, Jernej Stojnšek, Karin Volavšek, Luka Volovšek, Gašper Šeligo 

- PRIZNANJE ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Karin Volavšek 

- RAČUNANJE JE IGRA (priznanje, zlato priznanje): Benjamin Došler, Lana Iseinoski, Maj Rakuša, Jernej Stojnšek, Gašper Šeligo 



 

 

- SREBRNO PRIZNANJE RINGARAJA: Benjamin Došler, Katja Gril, Lana Iseinoski, Hana Potočnik, Jernej Stojnšek, Karin Volavšek, 
Luka Volovšek, Gašper Šeligo 

- SREBRNO VEGOVO PRIZNANJE: Gašper Šeligo 
- ZLATO PRIZNANJE PIKA POKA: Benjamin Došler, Katja Gril, Lana Iseinoski, Hana Potočnik, Jernej Stojnšek, Karin Volavšek, Luka 

Volovšek, Gašper Šeligo 
  



 

 

 

 

OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Alenka Klemenčič, Natalija Horvat 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Alenka Klemenčič, Natalija Horvat, Melita Plemenitaš Tkalec, Marjana Zajko, Andreja 
Turk, Bojan Šafranko 
Razred/i: 1. - 5. R 
Število vključenih učencev: 22 
 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
II. OŠ Rogaška Slatina, vrtec enota Kapljica, Planinsko društvo Sveti Florijan, gospod Franc Branko Janžek, gospa Natalija Žerak, 
policaj iz policijske postaje Rogaška Slatina, Pegazov dom, KS Sveti Florijan, Muzej na prostem Rogatec  
 
NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
September - spoznavanje in ozaveščanje 

pomena prometne varnosti kot 
soudeleženec v prometu 

- padci, 
odrgnine 

- skrbno načrtovana 
organizacija in 
dosledno upoštevanje 
navodil učiteljev 
- uporaba rumene 
rutice 
- spremstvo policaja 
na učnem sprehodu 

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

Oktober - razvijanje pozitivnega odnosa do 
okolja v katerem živimo 
- negovanje ljudskega izročila skozi 
ples, igro, igranje, petje in 
ustvarjanje (teden otroka) 

- piki žuželk, 
kač, padec 
- padci, 
udarnine, 
površinske rane 

- primerna obutev - 
športni čevlji 
- dosledno upoštevanje 
pravil 

      

November - spodbujanje medgeneracijskega 
sodelovanje ob načrtovanju in 
izvedbi dejavnosti 

                  

December - ozaveščanje pomena praznikov v 
smeri negovanja tradicije 
- negovanje povezanosti z otroki in 
vzgojiteljicami iz vrtca 

                  

Januar  - spodbujanje timskega sodelovanja 
v smeri kreativnosti in likovne 
izraznosti  

                  

Februar - spoznavanje nove kulture skozi 
jezik in navade (Ukrajina) 

                  

Marec - razvijanje kreativnosti in 
ustvarjalnosti pri izdelovanju daril 

- ureznine - dosledno upoštevanje 
navodil ob rokovanju z 
različnimi predmeti ob 
ustvarjanju 

      

April - sodelovanje v razstavi ob dnevu 
Zemlje (22.4.) 
- spoznavanje literature skozi oči 
pisca in širitev lastnih obzorij (g. 
Branko Janžek) 

                  

Maj - krepitev sodelovanja v kraju ob 
povezovanju s Planinskim 
društvom 

- padci, 
odrgnine, 
udarnine, zlomi, 
izvini, izpahi, 
površinske rane 

- primerna oblačila in 
obutev 
- dosledno upoštevanje 
pravil učiteljev in 
spremljevalcev 
- spremstvo strašev 
- vodenje 
usposobljenega člana 
planinskega društva 

      



 

 

Junij - spodbujati medgeneracijsko 
sožitje ob pripravi in izvedbi 
nastopa za oskrbovance 
Pegazovega doma 

- padci - dosledno upoštevanje 
pravil 
- za prevoz poskrbijo 
starši 

      

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Učiteljice, policist V uvajalnem obdobju smo ponovili 
znanja o prometu in odgovornostih, ki jih 
imamo kot soudeleženci v prometu. 
Začetek projekta Pasavček. Sodelovanje 
v projektu NIJZ Otroci za varnost v 
prometu in Bodi previden. Izdelki so bili 
razstavljeni v avli NIJZ območne enote 
Celje. 

      

Oktober Učiteljice, vzgojiteljice, 
tehniško osebje, starši, 
stari starši 

V okviru dejavnosti ob tednu otroka smo 
realizirali druženje z otroki iz vrtca. 
Izvedli uro nemščine, pravljične urice 
starejši berejo mlajšim, izdelovali 
mandale, kazalke in se igrali igre naših 
babic in dedkov. Utrinke smo objavili na 
spletni strani šole in uredili razstave na 
šoli. 

      

November Učiteljice V okviru projekta Medgeneracijskega 
učenja in sočutja, smo spoznali 
pregovore, reke in misli, jih dopolnjevali 
z izreki našega kraja. Izdelovali smo 
otroške igre iz različnega materiala. 
Sodelovali so starši in stari starši.  

      

December Učiteljice, vzgojiteljice V okviru Eko šole smo sodelovali v 
projektih Deluj eko - ohrani čebelo in 
smreko in Eko paket (izdelovanje). 
Praznično smo rajali z otroki vrtca. 

      

Januar Učiteljice Izdelava razrednega koledarja po metodi 
od ideje do izvedbe. V okviru Eko 
projekta smo izdelali denarnice, posodice 
za svinčnik in rožice iz odpadnega 
materiala (slikovni material poslan na 
Eko šolo). 

      

Februar Učiteljice, gospa 
Natalija Žerak 

- 16. 2. 2016, nas je obiskala gospa 
Natalija Žerak, mamica Nike in Karaline. 
V materinem jeziku nam je prebrala 
pravljici Maša in medved in Rokavička. 
Spoznali smo novo državo in kulturo na 
zanimiv način. 
- 18. 2. 2016, sodelovanje Evropa v šoli, 
Ustvarimo še boljši jutri. 

      

Marec Učiteljice, KS Sveti 
Florijan 

- 3. 3. 2016, sodelovanje na likovnem 
natečaju Počitnice na kmetiji. 
- 18. 3. 2016, prireditev v kraju za 
mamice in babice. 
Zaključek dejavnosti v okviru projekta 
Pasavček. 

      

April Učiteljice, gospod 
Franc Branko Janžek 

- 14. 4. 2016, Ciciveselo šolski dan. 
- 15. 4. 2016, dan šole, obiskal nas je 
gospod Franc Branko Janžek. 
- 25. 4. - 3. 5. 2016, postavitev razstave 
ob dnevu Zemlje (zaključek projekta 
Medgeneracijsko učenje in sočutje - 
knjižnica Rogaška Slatine). 

      

Maj Učiteljice, PD Sveti 
Florijan, starši 

- Zaradi neugodnih vremenskih razmer in 
predhodno planiranih dejavnosti, smo 
prestavili planiran pohod v jesenski čas, 
novega šolskega leta. 

      



 

 

- 9. 5. 2016, Evropska vas (izdelovanje 
po področjih za Finsko). 

Junij Učiteljice, Pegazov 
dom, starši, Muzej na 
prostem Rogatec 

- 8. 6. 2016, lutkovna predstava Pasavček 
(nagradna predstava za uspešno in 
dolgoletno sodelovanje). 
- 9. 6. 2016, Literarno-kulturni sprehod 
po poteh Jožeta Šmita (Muzej na prostem 
Rogatec). 
- planiran nastop v Pegazovem domu 
nismo uspeli realizirati zaradi preobilice 
dejavnosti. Nastop bomo izvedli konec 
meseca marca v naslednjem šolskem 
letu. 

      

 
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. 
Sodelovali smo s krajem, vrtcem in širšo javnostjo. Prejeli smo kar nekaj pohval, priznanj in nagrad. Naše delo je bilo objavljeno 
na spletni strani šole in v Rogaških novicah. Planirane vsebine smo prilagajali glede na vremenske razmere, planirane dneve 
dejavnosti in aktualne teme v kraju in svetu. Starši so nas podpirali in nam pomagali pri našem delu, se vključevali v ponujene 
dejavnosti in s tem pripomogli k boljši motivaciji otrok. Dejavnosti, ki jih nismo uspeli izvesti, bomo izvedli v novem planiranem 
terminu.  
 
DOSEŽKI  
 
število drugih priznanj 
Karalina Žerak - likovni natečaj Evropa v šoli, Ustvarimo še boljši jutri  
 
drugi, ne - tekmovalni dosežki 
-Priznanje Pasavček, pohvala za sodelovanje na ciciveselošolskem dnevu vsi sodelujoči. 
-natečaj Deluj Eko - Ohrani čebelo in smreko: poslan izdelek je bil nagrajen in razstavljen v poslovalnici Hofer Rogaška Slatina 
ter objavljen v Rogaških novicah.  
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: NATALIJA HORVAT 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Razred/i: 1. - 3. r 
Število vključenih učencev: 15 
 

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

________________________________________________________________________________________________ 
 
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 

      

Oktober - se seznanijo z ukrepi ob požaru                   
November - spoznajo pojem varčevanja, 

pomen besede varčevanje in si 
oblikujejo odgovoren odnos do 
denarja 

                  

December - seznanijo se z možnostmi, ki jih 
nudi pošta 

                  



 

 

- spoznajo pot pisma, paketa…do 
naslovnika 

Januar  - razširijo svoja znanja o 
ognjenikih, kako so nastali, razlike 
med njimi in kje jih najdemo. 

                  

Februar -spoznajo pisave nekoč in danes                   
Marec - spoznajo pomen športnovzgojnega 

kartona 
                  

April - preverijo svoje znanje na 
Ciciveselošolskem dnevu 

- 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 - naučijo se več o drevesih od 
korenin do lista 

                  

Junij - spoznajo besedo domotožje in 
kako se prilagodimo na malo 
drugačno okolje 

                  

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September Učiteljica, učenci Tema meseca: Lepo vedenje       
Oktober Učiteljica, učenci Tema meseca: Če zagori, naj se ti ven 

mudi 
      

November Učiteljica, učenci Tema meseca: Varčevanje       
December Učiteljica, učenci Tema meseca: Pošta       

Januar Učiteljica, učenci Tema meseca: Ognjeniki       
Februar Učiteljica, učenci Tema meseca: Pisave       
Marec Učiteljica, učenci Tema meseca: Športnovzgojni karton       
April Učiteljica, učenci Tema meseca: Kaj znamo, Ciciveselo 

šolski dan, 15. 4. 2016 
      

Maj Učiteljica, učenci Tema meseca: Jaz sem drevo, ti pa ne       
Junij Učiteljica, učenci Tema meseca: Za igrat in za prespat       

 
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 
na različnih področjih. 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  
 

število bronastih število srebrnih število zlatih 
                  

 
število drugih priznanj 
Na ciciveselošolskem dnevu, 15. 4. 2016, so vsi učenci prejeli priznanja.  
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Alenka Klemenčič 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Alenka Klemenčič, Natalija Horvat, Melita Plemenitaš Tkalec, Marjana Zajko 
Razred/i: 1. - 5. R 
Število vključenih učencev: 10 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
25 27 108 % 94,8 % 

IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, POŠ Sveti Florijan, KS Sv. 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 tveganj so 
bili smiselno in 
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 Sv. Florijan, vrtec 
Kapljica - Teden otroka 

- 5.10. - 9.10. - ob skupnem druženju je 
bilo izraženo obojestransko zadovoljstvo 
zaposlenih v vrtcu in šoli, predvsem pa 
zadovoljstvo otrok 

- podobna druženja bomo še 
pogosteje načrtovali 

November Alenka Klemenčič - učenci so bili samostojni, ustvarjalni in 
strpni pri sooblikovanju plesnih motivov 

      

December POŠ Sv. Florijan - 24.12. - nastop: šolska prireditev pred 
dnevom samostojnosti in enotnosti 
- plesna točka: Darila  

      

Januar                   
Februar Alenka Klemenčič - skupni dogovor za ples z dežniki       
Marec KS Sv. Florijan - 

materinski dan 
- 18.3. - nastop: Kulturno-gasilski dom 
SF 
- plesna točka: Ples z dežniki 

      

April POŠ Sv. Florijan - 15.4. - nastop: Dan šole 
- plesna točka: Ples z dežniki 
 

      

Maj POŠ Sv. Florijan, 
Pegazov dom 

- nastop smo prestavili v prihodnje 
šolsko leto 

      

Junij POŠ Sv. Florijan, vrtec 
Kapljica 

- 24.6. - nastop: prireditev ob Dnevu 
državnosti in zaključku šolskega leta 
- plesna točka: Ples z obroči 
- druženje z otroki iz vrtca 

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Načrtovane cilje in aktivnosti smo realizirali po načrtu. Smiselno in pravilno so bili zastavljeni tudi predvidi in ukrepi za 
preprečitev tveganja. S plesnimi točkami smo se javnosti, staršem in zaposlenim, tako na šoli kot v vrtcu, večkrat predstavili. 
Plesalci so bili vsakič znova pohvaljeni in hkrati vabljeni za naslednje šolsko leto. 
 
RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 
Interesno dejavnost si želim nadaljevati tudi prihodnje šolsko leto ter še aktivnejše sodelovanje s krajem, s starši, zaposlenimi v 
vrtcu enota Kapljica in s sodelavci 



 

 

 
Č Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Jožica Nuč, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Andreja Mašera, prof., Mateja Vidovič, prof., Ksenija Šket, prof. 
Razred/i: 1. 2., 3 razred SF 
Število vključenih učencev: 15 
 

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 

Pozitivno vplivanje 
zgodnjega usvajanja 
angleščine na na otrokov 
govorni, spoznavni in 
osebnostni razvoj. 

Vpis. Pravočasno in primerno 
spodbuditi otroke k 
sodelovanju. Izbrati 
otrokom zanimive in 
aktualne vsebine. 

Učenci so bili motivirani za 
učenje angleščine, kar so 
pokazali s svojim aktivnim 
sodelovanjem. 

Razvijanje otrokove 
jezikovne samozavesti in 
kompetence.    

Strah pred tujim jezikom. Spodbujanje učencev. Vsi učenci so bili 
samozavestn pri uporabi 
angleškega jezika, razen 
prvošolk, ki stapotrebovali 
več časa, da sta spregovorili 
v angleščini. 

Vzpodbujanje ljubezni in 
veselje do učenja tujega 
jezika. Spoznavanje 
angleških iger, pesmi, 
plesov, izštevank. 

Nezainteresiranost 
učenecv. 

Predstavitev vsebin na 
otrokom zanimiv način. 

Učenci so z veseljem 
spoznavali angleške igre, 
pesmi, izštevanke, plese. 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Jožica Nuč, prof.       

Oktober Jožica Nuč, prof.       
November Jožica Nuč, prof.       
December Jožica Nuč, prof.       

Januar Jožica Nuč, prof.       
Februar Jožica Nuč, prof.       
Marec Jožica Nuč, prof.       
April Jožica Nuč, prof.       
Maj Jožica Nuč, prof.       
Junij Jožica Nuč, prof. Zadovoljna sem z realizacijo ur ID TJA 1., 2., 3. na POŠ Sv. Florijan, 

saj so učenci z veseljem prihajali k uram in pri njih ves čas aktivno 
sodelovali. Še posebej so radi peli in plesali plese, ki so se jih sami 
domislili. Pri dveh učnih urah se je aktivno vključila tudi naravna 
govorka. 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
čenci so preko igre spoznali besedišče nekaterih tematskih sklopov (Family, Food, Numbers, Colours, itd). Seznanili so se  tudi s 
pravilno izgovarjavo.  
Naučili so se   angleških pesmic ter preko didaktičnih igric spoznali osnove angleške slovnice. 
Sproščeno vzdušje med vrstniki je prispevalo k komunikaciji v angleškem jeziku in učence pozitivno spodbudilo k nadaljnjemu 
učenju angleščine. 
 
 
 
 



 

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Marjana Zajko 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: mag. Karla Škrinjarić, Urška Šipec, Marta Weilguni, Ksenija Šket, Gabrijela Žagar, Helena 
Mikša, Marjana Plemenitaš, Mojca Pažon, Melita Plemenitaš Tkalec, Alenka Klemenčič, Veronika Kovačič 
Razred/i: 1. 
Število vključenih učencev: 72 
 

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. Si ogledati gledališko predstavo 

Zajček Rudi gre v šolo v Kulturnem 
centru Rogaška Slatina.  

                  

Oktober 2. Navezati prvi stik z bodočimi 
prvošolci ob reševanju nalog na 
orientacijskem pohodu. 

                  

December 3. Družiti se in ustvarjati z 
bodočimi prvošolci v prazničnem 
decembru. 

                  

Januar  4. Pregledati sezname otrok in 
njihove podatke iz šolskega okoliša 
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, ki je 
dostopen na portalu MIZŠ. 
5. Uskladiti datume vpisa bodočih 
prvošolcev s I. OŠ Rog. Slatina 
(pedagoga I. in II. OŠ RS). 
6. Oblikovati vabilo za vpis otrok v 
1. r. in ga posredovati ge. 
ravnateljici. 
7. Oblikovati prijavnice za  jutranje 
varstvo in podaljšano bivanje za 
bodoče prvošolce. 
8. Oblikovati zloženke o ključnih 
informacijah o JUV in OPB za 
starše bodočih prvošolcev. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Februar 9. Poslati vabilo za vpis 10 dni pred 
vpisom. 
10. Izvajati vpis bodočih 
prvošolcev na podružničnih 
osnovnih šolah in matični šoli. 
11. Pogovoriti se s starši otrok, ki 
jim je bilo lansko šolsko leto 
šolanje odloženo; preverjanje 
točnosti osebnih podatkov in 
razdeliti prijavnice OPB in JUV. 
12. Vračati prijavnice za OPB in 
JUV v tajništvo šole (do 1. 
ponedeljka v aprilu). 

Vabilo se vrne v 
šolo zaradi 
odsotnosti 
bivanja na 
pridobljenem 
naslovu. 

Vrnjeno vabilo  poslati 
s povratnico. Če se 
ponovno vrne, 
kontaktirati Matični 
urad občine Rogaška 
Slatina in pridobiti 
pravilni naslov. 

      

Marec 13. Prejemati prošnje za 
premestitve otrok med šolskimi 
okoliši. 
14. Pošiljati soglasja za premestitve 
(staršem) in šolske dokumantacije 
(šolam). 

                  

April 15. Posvetovati se s psihologinjo 
vrtca o predlaganih odložitvah s 
strani staršev. 

 
 
 

 
 
 

      



 

 

16. Povabiti bodoče prvošolce na 
lutkovno predstavo lutkovnega 
krožka in spoznati prostore 1. 
razreda. 
 

Neobveščenost 
otrok, ki ne 
obiskujejo 
vrtca. 

Pisno povabilo 
otrokom, ki ne 
obiskujejo vrtca. 

Maj 17. Testirati otroke, predlagane za 
odložitev šolanja. 
18. Odločiti o odložitvi šolanja s 
strani šolske komisije za 
ugotavljanje pripravljenosti otrok 
za vstop v šolo, psihologinjo vrtca 
in pediatrom. 
19. Poslati staršem odločbo o 
odložitvi začetka šolanja. 
20. Oblikovati oddelke 1. r. po 
določenih kriterijih. 
21. Poslati vabilo za 1. roditeljski 
sestanek. 
22. Izvesti 1. roditeljski sestanek s 
starši, go. ravnateljico in 
določenimi strokovnimi delavci 
šole; predstavitev programov, 
razdelitev razredov in predstavitev 
organizacije dela v matičnih 
razredih (razdelitev mapic s 
prijavnicami), možnost 
individualnega razgovora z go. 
ravnateljico, vodjo I. VIO in 
pedagoginjo zaradi usklajevanja 
pričakovanj, želja in potreb relacije 
šola-dom. 
23. Povabiti bodoče prvošolce na 
športne aktivnosti - šaljive igre. 

                  

Junij 24. Zbrati prijavnice za vključitev v 
ponujene programe šole. 
25. Predstaviti učiteljice in 
vzgojiteljice  bodočim prvošolcem 
v matičnem razredu. 

                  

Julij 26. Po prejetih SPIN analizah 
zapisati v razpredelnico odgovore 
staršev in analizirati odgovore. 
27. Oblikovati vabilo za bodoče 
prvošolce in ga poslati v predogled 
ge. ravnateljici. 

                  

Avgust 28. Poslati vabila bodočim 
prvošolcem za 1. šolski dan s 
časovnim razporedom za otroke in 
njihove starše.  

                  

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

September 1. mag. Karla 
Škrinjarić, spec. 

Ogled predstave v Kulturnem centru, 1. 
9. 2015. 

      

Oktober 2. učiteljice in 
vzgojiteljice 1. r.  

Orientacijski pohod je odpadel zaradi 
slabega vremena. 

      

November                   
December 3. učiteljice in 

vzgojiteljice 1. r.   
Na povabilo iz vrtca je bila 18. 12. 2015 
izvedena praznična čajanka. 

      

Januar 4., 5. Urška Šipec 
6. učiteljice in 
vzgojiteljice 1. r.  
7., 8. Marjana Zajko 

Aktivnosti so bile izvedena v skladu z 
načrtovanjem. 

      

Februar 9., 10., 11. Urška Šipec 
12. Veronika Kovačič 

Aktivnosti so bile izvedena v skladu z 
načrtovanjem. 

      



 

 

Marec 13., 14. Urška Šipec Aktivnosti so bile izvedena v skladu z 
načrtovanjem. 

      

April 15. Urška Šipec 
16. učiteljice in 
vzgojiteljice 1. r.  

Ogled lutkovne predstave lutkovnega 
krožka II. OŠ Rogaška Slatina, 13. 4. 
2016. 

      

Maj 17. Urška Šipec 
18. mag. Karla 
Škrinjarić, spec., Urška 
Šipec, vrtčevska 
psihologinja, dr. 
Slivnik 
19. Urška Šipec 
20. Urška Šipec 
21. učiteljice in 
vzgojiteljice 1. r.  
22. ravnateljica, tim 
strokovnih delavcev, 
računalnikar 
23. učiteljice in 
vzgojiteljice 1. r.  

Sestanek komisije za vstop otrok v šolo 
je bil izveden 11. 5. 2016. 
Prvi roditeljski sestanek za starše 
bodočih prvošolcev je bil izveden 18. 5. 
2016. 
Športne igre s prvošolci in bodočimi 
prvošolci so bile izvedene 3. 6. 2016. 
Ostale aktivnosti so bile izvedene v 
skladu z načrtovanjem. 

      

Junij 24. učiteljice in 
vzgojiteljice 1. r.  
25. učiteljice in 
vzgojiteljice 1. r.  

Bodoči prvošolci so obiskali letošnje 
prvošolve v njihovih matičnih razredih in 
spoznali bodoče učiteljice 17. 6. 2016. 
 

      

Julij 26. učiteljice in 
vzgojiteljice 1. r.  

Ustrezna izvedba načrtovanih aktivnosti.       

Avgust 27. učiteljice in 
vzgojiteljice 1. r.   

Ustrezna izvedba načrtovanih aktivnosti.       

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Vse načrtovane aktivnosti so bile izvedene skladno z načrtom.  
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Melita Plemenitaš Tkalec, prof.           
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 4 (Alenka Klemenčič, Marjana Zajko, Andrejka Turk, Bojan Šafranko)           
Razred/i: 1. do 5. razred 
Število vključenih učencev: 23 
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
eko šola,  
Evropska fundacija za okoljsko izobraževanje in ozaveščanje DOVES, Pomurski ekološki center, Bitea, Dinos, OKP Rogaška 
Slatina, Info media, Holding Slovenske elektrarne d. o. o., družbi Zeos in  Tetra Pak, VIZ II. OŠ Rog. Slatina.  
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

-ozaveščati učence in 
odrasle glede skrbi za 
okolje ter prihodnosti nas 
vseh in bodočih rodov; 
potrditi eko zastavo; 
-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     

      

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 



 

 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in 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:  
Hrana ni za tjavendan, Znanje o gozdovih, Eko-paket (zbiranje 
odpadne embalaže in kreativno ustvarjanje iz kartonske embalaže za 
mleko in sokove), Slovenska hrana, natečaj Deluj eko - ohrani čebelo 
in smreko.       

Oktober učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka      

-1. zbiralna akcija starega papirja      

November učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka      

- Začetek projekta Eko-paket (zbiranje odpadne embalaže in 
kreativno ustvarjanje iz kartonske embalaže za mleko in 
sokove).      
-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 izdelkov za natečaj Deluj eko - ohrani čebelo in smreko; 
nagrajen izdelek                    

Januar učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka      

Reševanje spletnih anket v projektu Hrana ni za tjavendan (učenci v 
šoli, starši doma) 
- 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 natečaja Eko-paket (zbiranje odpadne embalaže in 
kreativno ustvarjanje iz kartonske embalaže za mleko in sokove) 
-Čistilna akcija v širši okolici šole in Očistimo Slovenijo (krajani, 
družine šolarjev v soboto).       

April učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka      

-Eko razstava v Tušu ob svetovnem dnevu Zemlje  
-3. akcija zbiranja papirja   
-Zaključek eko bralne značke.                    

Maj učenci, učiteljice, 
ekokoordinatorka      

-Zaključki projektov Znanje o gozdovih in Hrana ni za tjavendan 
-Zbiranje zamaškov, kartuš…  
-Ločevanje odpadkov ter varčevanje z vodo in energijo.  
-Odvoz kartuš, tonerjev.  
 

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 POROČILO O DELU 
Pri izvedbi oz. realizaciji vseh omenjenih načrtovanih aktivnostih (eko projektov, ozaveščevalnih in zbiralnih akcij ter izbirnih 
aktivnosti iz ekoakcijskega načrta za tekoče šolsko leto) smo bili tudi letos uspešni, zato smo znova pridobili oz. potrdili zeleno 
ekozastavo, ki bo še naprej plapolala pred šolo. Utrdili smo zavedanje, da moramo poleg skrbi za zdravje začeti skrbeti tudi za 
čistejše okolje in odgovorneje ravnati z odpadki, posebej tistimi, ki se jih da reciklirati. Za lokalno društvo Slatna stopimo skup smo 
celo leto zelo pridno zbirali zamaške.               
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
- -Učenci v OPB in mentorica Alenka KLemenčič so se s svojim izdelkom na nagradnem eko natečaju Deluj eko - ohrani čebelo 

in smreko uvrstlili med 100 najlepših v Sloveniji. Smreka je bila razstavljena v trgovini Hofer v Rogaški Slatini. Za nagrado so 
prejeli izdelke podjetij Medex in Hofer. 

- Potrditev zelene ekozastave za šolsko leto 2015/16 (za opravljene vse naloge). 
- Na POŠ Sv. Florijan smo v treh akcijah zbrali skupaj 1770 kg starega papirja; na majskem roditeljskem sestanku so starši 

sprejeli sklep, da se denar od zbranega papirja v celoti podari za Jakobove sanje.  
       
 

 
Izvajalec ID: Melita Plemenitaš Tkalec, prof.      
Vzgojno-izobraževalno obdobje: I. in II. VIO      



 

 

Vključeni razredi: 1. do 4. r      
Skupno število vključenih učencev: 15 od tega deklic: 9 in dečkov: 6 
 

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 
-kako 
igramo na 
Orffova 
glasbila     
      

-Mladi 
muzikanti 
 
- V šolo 
 
-Prvič v šolo 
(Bitenc) 

 
(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 
-nastop na 
komemora
ciji pri 
spomeniku 
      

ljudsko 
izročilo: 
Potujemo v 
Jeruzalem 
(besedilo, 
ritem, gibanje, 
petje 
 
 
J. Bitenc:  
Po jurčke 
 in  
Dežek trka  
 
-nastop na 
šolski proslavi    
      

                  da       

November -mali 
instrumenti 
(izdelava 
in igranje 
nanje) 
-
spoznajmo 
skupine 
glasbil 

- J. Haydn: 
Jesensko listje 
 
 
- slovenske 
ljudske otroške 
pesmice z 
ugankami 
 
- Jesenska 

                  da       



 

 

-petje 
znanih 
pesmi  o 
zimi ob 
kitari in 
"Orffih" 
-učenje 
božičnih 
pesmi     
      

- Babica zima 
 
 
-Sledi 
 

December -učenje 
božičnih  
pesmi  
-glasbeni 
kviz 
-pesmi o 
božičku in 
dedku 
Mrazu 
-priprave 
na 
praznovanj
e 
-nastop na 
šolski 
prireditvi     
      

- Vprezimo 
sani  
- Tri zale 
deklice 
- Zima je prišla 

                  da       

Januar -novi 
glasbeni 
pojmi 
-petje 
pesmic o 
zimi     
      

pesmi o zimi 
ob različnih 
spremljavah 
 
- glasbeni kviz 

                  da       

Februar -ljudske 
pesmi na 
Orffovih 
instrumenti
h 
-učenje 
pustnih 
pesmi  
-nastop na 
šolski 
prireditvi 
ob 
kulturnem 
prazniku     
      

- Arhar, Habe: 
Smejale 
 
- ljudska: Igraj 
kolo (petje in 
ples) 
 
- vaje 
pravilnega 
petja, dihanja, 
izgovorjave 
 
- ljudsko 
izročilo: Rdeče 
češnje rada 
jem 

                  da       

Marec -nova 
oblika 
pesmi: 
kanon 
-učenje 
spremljav 
za pesmi o 
pomladi: 
Jaz pa 
grem na 

-Bitenc: 
Mamica moja 
 
- Kupper: 
Mamin praznik 

                  da       



 

 

zeleno 
travco 
-nastop na 
krajevni 
prireditvi 
za 
mamice, 
babice (4 
pesmi)    
      

April -izdelava 
in zbiranje 
pripomočk
ov in učil 
za 
glasbeno 
vzgojo 
-petje in 
spremljava 
pesmi 

ritmične vaje 
 
-Mozart: 
Prebudil se je 
rano 
 
-znane pesmi - 
karaoke 
 
- nastop na 
dnevu šole in 
pred prazniki 

                  da       

Maj -izdelava 
in zbiranje 
pripomočk
ov in učil 
za 
glasbeno 
vzgojo 
-petje in 
spremljava 
pesmil     
      

Osel in 
kukavica 
 
 
-glasbene 
didaktične 
igrice; glasbeni 
pojmi 

                  da       

Junij -učenje 
pesmi o 
poletju in 
počitnicah 
- Osel in 
kukavica z 
Orffovimi 
glasbili in 
ob kitari 
-nastop na 
šolski 
prireditvi 
ob koncu 
šolskega 
leta.     
      

-ritmične, 
melodične, 
dihalne vaje 
 
 
 
 
 
 
-Tri majhne 
žabice 

                  da       

 
 
Rezultat dela pri ID bo izražen skozi: nastop, predstavitev javnosti 
 
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 4. razreda, 12 iz I. VIO in 3 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.           
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Melita Plemenitaš Tkalec, prof.           
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO in II. VIO 
Razred/i: 1. do 5. razred           
Število vključenih učencev: 17 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
15 15 100       

 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
Banka Celje, enota Rogaška Slatina           
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

-učenci si privzgajajo 
spoštljiv odnos do denarja, 
posebej do kovancev, kar je 
zelo pomembno pri evrih 
-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           

      

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Melita P. Tkalec  odprtje knjižic (računov) novim varčevalcem, varčevanje (pologi, 

dvigi gotovine) 
Oktober Melita P. Tkalec varčevanje (pologi, dvigi gotovine)      

November Melita P. Tkalec  varčevanje (pologi, dvigi gotovine)      
December Melita P. Tkalec  varčevanje (pologi, dvigi gotovine)      

Januar Melita P. Tkalec  varčevanje (pologi, dvigi gotovine)      
Februar Melita P. Tkalec  varčevanje (pologi, dvigi gotovine)      
Marec Melita P. Tkalec  varčevanje (pologi, dvigi gotovine)      
April Melita P. Tkalec  varčevanje (pologi, dvigi gotovine)      
Maj Melita P. Tkalec  varčevanje (pologi, dvigi gotovine)      
Junij Melita P. Tkalec  zaključek varčevanja v ŠH, dvig denarja, zaprtje varčevalnih knjižic 

in računa na banki      
 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Načrtovanih in realiziranih je bilo 15 ur (v sklopu mojega fiksnega 8-urnega delovnega časa). 
V dejavnosti je sodelovalo 17 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; 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. 
Proti koncu šolskega leta smo z banke dobili obvestilo, da s 30. 6. 2016 ukinjajo delovanje šolskih hranilnic, mentorje so pozvali k 
dvigu vseh sredstev in k zaprtju računa. Tako so vsi učenci svoje prihranke v celoti dvignili, zaključila sem tudi njihove varčevalne 
knjižice ter uredila vse potrebno glede zaprtja računa na banki.      
 
 



 

 

 
1. f 

- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Nuša Halužan 
- CICI VESELA ŠOLA: Eva Dolšak, Nuša Halužan 
- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Eva Dolšak, Nuša Halužan 
- MALČEK BRALČEK: Eva Dolšak, Nuša Halužan 
- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Eva Dolšak, Nuša Halužan 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Eva Dolšak, Nuša Halužan 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Eva Dolšak, Nuša Halužan 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Eva Dolšak, Nuša Halužan 
- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Eva Dolšak, Nuša Halužan 

 
2. f 

- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Nika Žerak 
- CICI VESELA ŠOLA: Neža Belič, Nejc Cvetko, Mario Plavčak strašek, Miha Završki, Larisa Šošter esih, Nika Žerak 
- KNJIŽNA NAGRADA: Neža Belič 
- MEDALJA ZLATI SONČEK: Neža Belič, Nejc Cvetko, Mario Plavčak strašek, Miha Završki, Larisa Šošter esih, Nika Žerak 
- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Neža Belič, Mario Plavčak Strašek, Larisa Šošter 

Esih, Nika Žerak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Neža Belič, Nejc Cvetko, Mario Plavčak Strašek, 

Miha Završki, Larisa Šošter esih, Nika Žerak 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Neža Belič, Nejc Cvetko, Mario Plavčak Strašek, Miha Završki, 

Larisa Šošter Esih, Nika Žerak 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Neža Belič, Nejc Cvetko, Mario Plavčak 

strašek, Miha Završki, Larisa Šošter Esih, Nika Žerak 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Neža Belič, Mario Plavčak Strašek, Miha Završki, 

Larisa Šošter Esih 
- 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 
 

3. f 
- BRONASTO CANKARJEVO PRIZNANJE SLOVENŠČINA: Špela Cajzek 
- BRONASTO PRIZNANJE IZ LOGIKE: Mitja Kuraj, Maks Polajžer 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Mitja Kuraj 
- CICI VESELA ŠOLA: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Mitja Kuraj, Maks Polajžer, Rok Pušaver, Karalina Žerak 
- DIPLOMA ZLATI SONČEK: Maks Polajžer, Rok Pušaver, Karalina Žerak 
- KNJIŽNA NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA UČENCA V RAZREDU: Špela Cajzek, Mitja Kuraj 
- MEDALJA ZLATI SONČEK: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Mitja Kuraj 
- POHVALA ZA AKTIVNO SODELOVANJE PRI EKO DEJAVNOSTIH: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Mitja Kuraj, Rok 

Pušaver, Karalina Žerak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Špela Cajzek, Monika Cvetko, Mitja Kuraj, Maks 

Polajžer, Rok Pušaver, Karalina Žerak 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU EVROPA V ŠOLI: Karalina Žerak, Karalina Žerak 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Mitja Kuraj, Maks Polajžer, Rok 

Pušaver, Karalina Žerak 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Mitja Kuraj, 

Maks Polajžer, Rok Pušaver, Karalina Žerak 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Mitja Kuraj, Rok Pušaver 
- PRIZNANJE PROJEKT PASAVČEK: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Mitja Kuraj, Maks Polajžer, Rok Pušaver, Karalina Žerak 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO I. TRILETJE: Špela Cajzek, Monika Cvetko, Mitja Kuraj, Maks 

Polajžer, Rok Pušaver, Karalina Žerak 
 

4. f 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA PROSLAVAH: Blaž Belič 
- POHVALA ZA SODELOVANJE NA TREH ID (po seznamu v Zanimiv.): Blaž Belič, Nik Dolšak, Avguština Ducman, Leon 

Pušaver 
- POHVALA ZA SODELOVANJE PRI ANGLEŠKI BRALNI ZNAČKI: Blaž Belič, Nik Dolšak, Leon Pušaver 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO PRI POUKU: Blaž Belič, Leon Pušaver 
- POTRDILO PRI NADSTANDARDNEM PROGRAMU NEMŠČINE:: Blaž Belič, Nik Dolšak, Leon PušaverŽ 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Blaž Belič, Nik Dolšak, Avguština Ducman, Leon 

Pušaver 
 

5. f 
- BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Denis Kolar 



 

 

- POHVALA ZA 100% OBISK PRI POUKU: Tadej Sovič 
- POHVALA ZA VESTNO IN USPEŠNO DELO V ODDELČNI SKUPNOSTI: Špela Kropec 
- PRIZNANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO II. TRILETJE: Denis Kolar, Špela Kropec, Tadej Sovič, Žan Šolman, 

Luka Žekar 
- PRIZNANJE ZA USPEHE NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU KENGURU, BRONASTO VEGOVO PRIZNANJE: Denis Kolar 
  



 

 

 

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: mag. Nina Gašparac 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Urška Šipec, Zdenka Ižanc - spremljevalki 
Razred/i: identificirani učenci III. VIO 
Število vključenih učencev: 31 
 

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

 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
VIZ II.OŠ ROGAŠKA SLATINA - nadstandardni program za nadarjene 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Učencem omogočiti obisk 
kulturne ustanove in ogled 
aktualne gledališke 
predstave.  

Finančni okvir. Prizadevati si za morebitne 
ugodnosti, skupinske 
popuste. 

/ 

Ponotranjiti že pridobljeno 
znanje o književniku in 
književnem obdobju. 

Učenci niso ponotranjili 
usvojenega znanja. 

Poziv učencem, da ponovno 
prevetrijo vedenja o 
dotičnem književniku in 
literarnem obdobju. 

Učenci so si lažje 
predstavljali in umeščali 
izseke iz predstave v svoje 
okvirje literanega znanja. 

Naučiti se znanje 
pridobivati tudi na drugačen 
način. 

V kraju bivanja učencev je 
manj možnosti za tovrstno 
širjenje/poglabljanje 
šolskega znanja. 

Pregled kulturnih 
programov kraja. 

/ 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September V programu Cankarjevega 

doma je bila zaznana predstava 
ob 220-letnici A. T. Linharta. 
Seznanitev vodstva šole in 
odobritev izvedbe z njihove 
strani. 
 
 

DA 

Oktober Seznam učencev - 
identificiranih kot nadarjenih v 
III. VIO. 
Oblikovanje ponudbe z izjavo. 
Uskladitev s prevoznikom. 
izpolnjevanje obrazca za 
ekskurzijo in določitev 
spremljevalcev. 
 

DA 

December Izvedba ( 07. 12. 2016) DA 
Januar Evalvacija tovrstne aktivnosti z 

vodjo aktiva za nadarjene 
učence, go. Urško Šipec. 

DA 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 



 

 

Ogled drame o prvi slovenski komediji in njenem avtorju v koprodukciji Rozinteatra je bila odlično, inovativno izhodišče za 
usvajanje ali poglabljanje že usvojenega literarnega znanja. Prav samozavestno so učenci povezovali svoja vedenja z videnim. 
Prepričana sem, da takšen način pravgotovo doprinese k ponotranjanju številnih učnih ciljev.   
 
 

OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Edvard Sajko 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Edvard Sajko, Irena Gavez, Klavdija Namurš, Jelka Županec 
Razred/i: 9.a, 9.b 
Število vključenih učencev: 53 
 

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

 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
Edvard Sajko, KSEVT 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

- vzpostaviti kontakt in 
pridobiti informacije o 
možnih terminih in ceni 
izvedbe na učenca 
- 21.3.2016 - izvesti 
naravoslovni dan 

- neustrezen termin 
previsoka cena 
- slabost in bruhanje 
učencev na avtobusu 

pravočasno navezati 
stik,izbrati ustrezne 
delavnice 
- pravočasna nabava vrečk 
za bruhanje 

      

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September - vzpostaviti kontakt in 

pridobiti informacije o možnih 
terminih in ceni izvedbe na 
učenca 

      

Februar - pridobitev izjav staršev       
Marec 21.3.2016 - izvesti 

naravoslovni dan 
Učenci so bili z obiskom KSEVTa zelo zadovoljni in so z 
zanimanjem sodelovali tudi pri praktičnem delu. 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Učenci so bili z obiskom KSEVTa zelo zadovolni in so z velikim zanimanjem sodelovali tudi pri praktičnem delu - izdelavi vozila 
na zračni pogon in nato tudi pri tekmovanju svojih vozil. 
 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Zinka Gjuras 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Zinka Gjuras, Menci Weilguni, učitelji spremljevalci 
Razred/i: 8. 
Število vključenih učencev: 54 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
5 5 100 93 

 
IME INSTITUCIJE, NOSILKE AKTIVNOSTI  
II.OŠ Rogaška Slatina  
Steklarna Rogaška Slatina,  
 
 
 
 



 

 

NAČRTOVANJE CILJEV AKTIVNOSTI S TVEGANJI IN MERJENJEM UČINKA 
 

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
November Zinka Gjuras- učna ura: Steklarstvo 

na Slovenskem 
Posamezni učenci z višjim nivojem 
znanja se  bodo doma samostojno 
pripravili na to učno uro in vodili 
delo v skupinah.  
Spoznali so zgodovino steklarstva 
na Slovenskem. 
Seznanijo so se s surovinami za 
proizvodnjo stekla., spoznali so 
posamezne poklice v steklarstvu.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tovarni: 
 
Seznanijo so  se s surovinami za 
proizvodnjo stekla ter s 
tehnološkim postopkom predelave  
in oblikovanjem stekla. Spoznali so 
posamezne poklice v steklarstvu.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Učenci so se 
zelo dobro 
pripravili na to 
učno uro in so 
zelo lepo 
usmerjali delo v 
skupinah.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevarnost na 
poti v tovarno 
oz. nazaj, ker 
opravimo 
ekskurzijo v eno 
smer peš 
nevarnost v  
sami 
proizvodnji, 
kjer poteka delo 
pri zelo visokih 
T - nevarnost 
opekli in 
ureznin zaradi 
nepazljivosti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pisno obvestilo za 
učence o vedenju na 
poti in o dolžnosti 
zavedanja, da smo vsi 
dolžni poskrbeti 
najprej za svojo 
varnost in da s svojim 
vedenjem ne smemo 
ogrožati varnosti 
drugih udeležencev v 
prometu 
Učenci so bili tudi 
pisno seznanjeni z 
nevarnostmi v tovarni 
stekla.  Dobili so 
navodila za odgovorno 
vedenje na ekskurziji 
oz. pri ogledu 
proizvodnje. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z obvestilom in 
pogovorom z učenci o 
nevarnostih in  
vedenju, smo dosegli 
vzorno vedenje v 
proizvodnji, kot tudi 
na poti.Ne načrtujem 
drugačne oblike dela, 
saj je bila ta oblika 
dela uspešna.  

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

Oktober  
Menci Weilguni, Zinka 
Gjuras  - opraviva 
razgovor s Steklarno  o   
terminu in vsebini.   

Dogovori so potekali po načrtu. Za prihodnje šolsko leto 
planiramo obisk v decembru 
in ker je turistična pot že 
pripravljen ne pričakujem 
večjih težav pri usklajevanju 
termina. 

November  
Zinka Gjuras- učna ura: 
Steklarstvo na 
Slovenskem 

   Učenci so se zelo dobro pripravili na 
to učno uro in so zelo lepo usmerjali delo 
v skupinah.      
 

Ne načrtujem drugačne oblike 
dela, saj je bila ta oblika dela 
uspešna. 



 

 

Posamezni učenci z 
višjim nivojem znanja  
so se   doma 
samostojno pripravili 
na to učno uro in vodili 
delo v skupinah.  
 
 

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
 
Naravoslovni dan se je uspešno izvedel 26.11.2015. Učenci so v uvodnem delu v sprejemni dvorani  spoznali proces dela v 
proizvodnji stekla, skrb za varnost v sami proizvodnji,  nato pa so si po skupinah pod strokovnim vodstvom ogledali proizvodnjo 
in zaključne izdelke.  Seznanili so se tudi z možnostjo izobraževanja v kraju in možnostmi za zaposlitev v Steklarni Rogaška 
Slatina. Tudi za prihodnje šolsko leto načrtujemo to dejavnost v takšni obliki. 
 
 

 

 
OSNOVNI PODATKI 
Vodja oz. mentorica/mentor: Zinka Gjuras - vsebinski in strokovni vodja, Urban Šipec - organizacijski vodja 
Vzgojno izobraževalno obdobje: III. VIO 
Poimenski seznam sodelujočih v timu: Zinka Gjuras, Štefka Dečman, Igor Bahar, Urban Šipec 
Razred/i: 7. 
Število vključenih učencev:       
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
3.naravoslovni dnevi 

Ker smo dobili možnost 
ogleda Luke Koper in 

dejavnosti, ki so povezane 
v zvezi s prometom  smo se 

odločili, da se izpelje 1. 
dan CŠOD KOT tehniški 
dan z načrtovanimi cilji 

3 100 100 

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

Po 
mesecih Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 

tveganj 
Učinek s predlogi 

izboljšav 
December Konzultacija med člani aktiva in 

izbor ciljev iz nabora, ki so nam jih 
poslali iz CŠOD. 
 

                  

Februar Izbor primernih  vsebin za 
dejavnosti na šoli. 
Izbrali smo vsebine, ki bodo zajele 
cilje, ki jih učenci dosežejo lahko 
tudi v razredu s pomočjo gradiva. 
- Spoznati geografske značilnosti 
primorske pokrajine 
- spoznati značilna živa bitja, ki so 
prilagojen ana življenje v morju in 
ob njem 
- spoznati soli in pomen solinarstva. 
- spoznati pomen pomorskega 
prometa Luke Koper za nas in za 
Evropo 
-Spoznati posledice onesnaževanja 
morja s prometom in ukrepi za 
preprečevanje  

Slabša 
predstavljivost 
življenja v 
morju in 
prilagoditev 
organizmov na 
življenje v 
njem. 
 
 
 
 
 
Učenci, ki bi 
ostali v šoli, bi 
se prvi dan 
CŠOD peljali 

Imamo veliko trajnih 
živalskih preparatov in 
rastlinskih herbarijev 
ter ostalega 
prepariranega 
morskega materiala,  
filmov, da je delo 
dokaj učinkovito  in 
predstavljivo z 
življenjem v naravnem 
okolju. 

V bodoče se bomo 
poslužili tudi takšnega 
koncepta dela in še 
stopili v kontakt z 
učiteljiCŠOD in jih 
poprosili po pomoči 
glede njihovega 
gradiva, morda 
elektronskega, ki nam 
bi lahko služilo kot 
pomoč pri 
zagotavljanju še 
boljšega spoznavanja 
njihovega naravnega 
okolja.  



 

 

zraven v Luko  
in se še isti dan 
vrnili s 
spremljevalcem 
, ki je spremljal 
ostale učence na 
poti, pa to ni 
bilo potrebno, 
ker so se vsi 
ueležili 
tedenske 
dejavnosti. 

 
IZVAJANJE POSAMEZNIH CILJEV AKTIVNOSTI 
 

Po mesecih Nosilci izvajanja  Zadovoljstvo z realizacijo vseh 
zavedenih ciljev aktivnosti 

Ukrepi izboljšav 

December Izbor vsebin  in ciljev 
za CŠOD - Zinka 
Gjuras in Urban Šipec 

Dobro usklajevanje v timu. 
 

 
Opomnik aktivnosti za 
pripravo na CŠOD je bil zelo 
temeljito pripravljen, zato so 
vse dejavnosti časovno in 
organizacijsko stekle brez 
zapletov. 
Celoten koncept načrtovanja 
od ciljev do izvedbe je 
primeren in ga v prihodnje ne 
bomo spreminjali za tedenski 
program šole v naravi, ker je 
zaporedje aktivnosti že 
usklajeno med posamezniki, 
ki smo zadolženi za izvedbo 
dejavnosti, le dejavnosti in 
cilje bomo prilagodili okolju, 
ki bo izbrano za tedenski 
CŠOD.  

Februar Priprava vsebin za 
učence, ki se  ne bodo   
udeležili CŠOD - Zinka 
Gjuras  s člani 
naravoslovnega aktiva 

Dobro usklajevanje in načrtovanje ciljev 
v timu in z učitelji izvajalci dejavnosti v 
času CŠOD. na šoli. 

      

Marec Priprava urnika in 
razgovor z izvajalci 
dejavnosti na šoli - 
Zinka Gjuras 
 

Konstruktiven razgovor s sodelavci 
izvajalci dejavnosti na šoli. 
Pripravljenost sodelovanja sodelavcev 
pri izvedbi dejavnosti v okviru 
načrtovanega urnika  z ustreznimi in 
načrtovanimi vsebinami. 

      

April 4.4.2016- 8.4. 2016 - 1 
CŠOD Dom Breženka 

V šoli ni ostal nihče od učencev zato se 
dejavnosti niso izvajale na šoli.  

      

 
ZAKLJUČNO, STRNJENO  POROČILO O DELU OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
Terminski plan dejavnosti za uspešno izvedbo ozir. pripravo staršev , učencev in spremljevalcev ter izvajalcev deVsi učenci so šli 
v CŠOD, zato se dejavnost , ki je bila pripravljena in planirana še pred odhodom učencev, ni izvajala  na šoli.. 
 
RAD/RADA BI DODAL/DODALA: 
Zelo uspešno je, če gredo v CŠOD z učenci razredniki in sorazredniki ter kakšen svetovalni delavec.  
 
  

Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Urban Šipec, prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: II. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: Petra Polajžer, prof., Mitja Štorman, prof., Dragan Šučur, Urban Šipec, prof.  
Razred/i: 5 
Število vključenih učencev: 59 



 

 

 
Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 

75 75 100%       
 
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 

ALPSKO SMUČANJE: 
• spozna primerno športno 
opremo za alpsko smučanje 
in poimenovanje zanjo, 
• spozna smučarsko 
opremo in se nauči osnov 
vijuganja, 
• razvija občutek za 
koordinacijo gibanja in 
lovljenja ravnotežja na ožji 
površini,  
• spozna namen in 
uporabnost različnih 
naprav na smučišču, 
• nauči se varnostna pravila 
in prepozna znake na 
smučišču. 

Možnost poškodb zaradi 
zunanjih (vremenski 
pogoji, struktura snega, 
neustrezna športna oprema 
in oblačila, ostali ueleženci 
na smučisču,…) ali 
notranjih dejavnikov 
(utrujenost, nezbranost, 
bolezen,…). 

RODITELJSKI 
SESTANEK: predstaviti 
staršem in otrokom pravila 
primernega obnašanja na 
smučišču ter pri izvedbi 
ostalih aktivnosti, navesti 
seznam potrebne in 
tehnično izpravne 
smučarske ter ostale 
opreme. 
INDIVIDUALNI 
PROGRAM ZA UČENCE 
S POSEBNIMI 
POTREBAMI IN 
VZGOJNO TEŽAVNE 
UČENCE: izdelava 
individualnih programov 
skupaj s svetovalno službo. 
NA TERENU: formiranje 
homogenih vadbenih 
skupin, sprotno opozarjanje 
na nevarnosti v okolju kjer 
se aktivnosti izvajajo, 
spoštovanje pravil. 

      

TEK NA SMUČEH: 
• spozna tekaške smuči, 
palice, vezi in čevlje ter 
poimenovanja zanje, 
• nauči se hoditi in drseti na 
tekaških smučeh, 
• razvija občutek za 
koordinacijo gibanja in 
lovljenja ravnotežje na ožji 
površini, 
• nauči se osnovne 
elemente klasične tehnike 
teka na smučeh, 
• razvija aerobne  
sposobnosti z izletom po 
primernem terenu  na 
tekaških smučeh. 

Možnost poškodb zaradi 
zunanjih (vremenski 
pogoji, struktura snega, 
neustrezna športna oprema 
in oblačila, ostali ueleženci 
na smučisču,…) ali 
notranjih dejavnikov 
(utrujenost, nezbranost, 
bolezen,…). 

RODITELJSKI 
SESTANEK: predstaviti 
staršem in otrokom pravila 
primernega obnašanja na 
smučišču ter pri izvedbi 
ostalih aktivnosti, navesti 
seznam potrebne in 
tehnično izpravne 
smučarske ter ostale 
opreme. 
INDIVIDUALNI 
PROGRAM ZA UČENCE 
S POSEBNIMI 
POTREBAMI IN 
VZGOJNO TEŽAVNE 
UČENCE: izdelava 
individualnih programov 
skupaj s socialnim 
delavcem. 
NA TERENU: formiranje 
homogenih vadbenih 
skupin, sprotno opozarjanje 
na nevarnosti v okolju kjer 
se aktivnosti izvajajo, 
spoštovanje pravil. 

      

NARAVOSLOVJE IN 
TEHNIKA: 
• spozna vrste prsti, 
• razlikuje prst po barvi, 
zrnatosti, zračnosti, sestavi 
in propustnosti za vodo, 

                  



 

 

• nauči se, da je prst vrhnja 
plast tal in da vsebuje 
razkrojene rastlinske in 
živalske ostanke, 
• razloži, kako 
razkrojevalci prispevajo k 
nastajanju rodovitne prsti. 
DRUŽBA:  
• spozna varnostne  zahteve 
pri kurjenju na prostem, 
• spozna različne naravne 
materiale za kurjenje in 
gradnjo piramidnega ognja, 
• spozna različne vrste 
improviziranih bivališč, 
• spozna osnovne tipe 
zavetišč in njihov način 
gradnje, 
• spozna naravne in umetne 
materiale za izdelavo vrvi, 
• nauči se tri osnovne vozle  
(kavbojski, napenjalni, 
bičev) in spozna njihovo 
uporabnost, 
• nauči se izdelati enojno 
osmico, skrajševalni, mrtvi 
in ambulantni vozel. 
 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
Marec Urban Šipec, VIZ II. OŠ 

Rogaška Slatina, Unitur Rogla 
      

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Cilji na področju alpskega smučanja so bili doseženi, nordijskega smučanja zaradi pomanjkanja snega na tekaških stezah, nismo 
izvedli. Poškodb ni bilo, le dva učenca se zaradi bolezni nista udeležila zimske šole v naravi. Komunikacija s starši je bila dobra.  
 
 
 

 

 

OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Petra Polajžer 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO, III. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: (4) Karla Škrinjarić, Leonida Medved, Franci Kregar, Zdenka Petek 
Razred/i: 1., 4., 5., 7., 8. in 9. razredi 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
50 50 100       

 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

pritegniti čim večje število 
učencev k obveznim in 
neobveznim izbirnim 

neseznanitev učencev s 
strani učiteljev, ki bi 

aktualno, zanimivo, 
privlačna predstavitev 

      



 

 

predmetom, iz 
predpisanega nabora, ki ga 
lahko nudijo 
zaposleniučitelji na šoli. 

določeni predmet lahko 
poučevali- reklama 

svojega učnega področja  
učencem  

poskrbeti za učinkovito 
predstavitev ponujenih 
izbirnih predmetov 
učencem in staršem, na 
roditeljskih sestankih in 
urah oddelčnih skupnosti. 

obveščanje in seznanjanje 
neprisotnih staršev na 
roditeljskme sestanku  

obvestilo po pošti in preko 
šolske spletne strani 

      

glede na čas izvajanja urnik 
posameznih učencev in 
pedagoške zakonitosti 
formiranja učnih skupin, 
sestaviti in oblikovati čim 
bolj racionalne učne 
skupine in urnik izvajanja. 

prekrivanje določenih 
učencev z ostalimi predmeti 

sprotno,natančno  
preverjanje prehajanja in 
neprekrivanje izbirnih 
predmetov z drugimi 
učnimi urami 

      

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September sprotna spremljava prehajanja 

učencev iz skupine v skupino 
(Petra Polajžer) 

da 

Oktober dokončno oblikovane skupine 
izbirnih predmetov, obvestila 
za učence 

da 

April oblikovanje novih ponujenih 
predmetov za šol. leto 
2016/2017 
preoblikovanje nabora in prijav 
preko šolske spletne strani 

da 

Maj predstavitev neobveznih 
izbirnih predmetov za 1. in  4. 
razrede 2016/2017 
pobiranje prijavnic in 
oblikovanje seznamov 
prijavljenih učencev po izboru 

da 

Junij izdelava urnika za šolsko leto 
2016/2017 

potrebne so velike kombinacije in oblikovanje glede na izbor 
posameznih učencev. Zelo težko in zapleteno je najti najbolj 
optimalne rešitve in kombinacije, saj je poleg rednega pouka še zelo 
veliko menim, da pri nekaterih učencih preveliko dodatnih 
aktivnosti, zato je težko vse uskladiti in izbrati najbolj optimalno 
rešitev. Upam, da bo nam e- asisten v veliko pomoč. 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
V mesecu septembru smo pozorno spremljali spremembe in možne prestope posameznih učencev iz določenih skupin. Spremembe 
smo javili posameznim razrednikom in učiteljem, ki so poučevali določen predmet. V letošnjem šolskem letu smo problikovali 
ponudbo in nabor, podali kratka navodila in vsebine neobveznih in obveznih izbirnih predmetov.   Za učence, ki so uveljavljali izbor 
glasbene šole smo preverili vso potrebno dokumentacijo. Vse potrebne informacije smo oblikovali pod rubriko izbirni predmeti na 
šolski spletni strani in izdelali nekaj brošur, preko katerih smo informirali učence in njihove starše. Na roditeljskih sestankih v 
mesecu aprilu in urah oddelčnih skupnostih v vseh  vzgojno izobraževalnem obdobjih je bila predstavljena vsebina izbora in načina 
izbora izbirnih predmetih, za šolsko leto 2016/2017. Vsi učenci so prijeli prijavnice k izbiri neobveznih in obveznih izbirnih 
predmetov z izjavami staršev.  Glede na prijavo  smo učence seznanili z izborom na oglasni deski in sestavili posamezne skupine. 
Rezultati izbora in prijav učencev so pokazali, da bomo v šolskem letu 2016/2017 izvajali 17 obveznih izbirnih predmetov in 6 
neobveznih izbirnih predmetov. 
V mesecu juniju smo oblikovali urnik neobveznih in obveznih izbirnih predmetov. 
 
 

Č

OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Urška Šipec, mag. prof. 
 
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 

Sodelovanje s starši (vpis, 
roditejski sestanek). 

Neodzivanje staršev Ponovna povabila (pisno, s 
povratnico ali po telefonu) 

      

Vpis v 1. razred (starši in 
otrok). 

Neozivanje staršev Ponovna povabila (pisno, s 
povratnico ali po telefonu) 

      

Urejena dokumentacija. Spremembe podatkov Sprotno ažuriranje 
podatkov 

      

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
Januar Urška Šipec, Franci Kregar Pridobitev seznamov iz MIZŠ; urejanje seznamov, pošiljanje vabil 

na vpis  
Februar Urška Šipec Vpis v 1. razred 2016/2017  
Marec Urška Šipec, 

mag. Karla Škrinjarić, spec. 
Obravnava prošenj za prepise  

Maj Urška Šipec, ravnateljica, 
šolski pediater, vrteška 
psihologinja, učiteljice 

Obravnava predlogov za odložitev šolanja 
Oblikovanje oddelkov 
Vabila za RS; RS za starše  

Junij Urška Šipec, učiteljice Zbiranje soglasij in izjav 
 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Aktivnosti so bile speljane v skladu z načrtom dela. Sodelovanje s starši je potekalo v neposrednih stikih in po telefonu. 
 

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Urška Šipec, mag. prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in  III. VIO 
Razred/i: 1. - 9. r 
 
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 

- Poglobljeno delo 
razrednika in oddelčne 
skupnosti (pomoč pri 
vključevanju, učna pomoč); 
 

Zadržanost učencev, 
pomanjkanje empatije. 

Seznanitev učiteljev s 
priporočili za delo z učenci 
priseljenci in pomoč pri 
oblikovanju 
individualiziranih 
programov. Predlog 
aktivnosti in primeri dobre 
prakse. Strokovno 
izobraževanje in 
usposabljanje.  

Še vedno so učenci 
priseljenci v večini 
primerov manj učno 
uspešni (še posebej v II. in 
III. VIO) in na socialnem 
področju slabše sprejeti.   

- individualni ali skupinski 
pouk iz slovenskega jezika 
(prvi dve leti po prihodu); 
 

Težave z usklajevanjem 
urnikov učencev in 
izvajalcev. 

Zagotovitev več izvajalcev. Vse dodeljene ure s strani 
MIZŠ so bile realizirane že 
do konca maja. Učenci so k 
tem uram zelo radi 
prihajali. Vsi učenci 
napredujejo.  

- poglobljeno delo s starši 
(potrebujejo več napotkov 
in neposredne pomoči pri 
urejanju dokumentacije in 
pri sodelovanju s šolo). 

Nesodelovanje  oz. 
neodzivnost staršev. 
Težave pri komunikaciji 
zaradi jezika.  

Razvijanje odnosov, 
pozitivna naravnanost, 
pomoč prevajalcev. 

Sodelovanja bi lahko bilo 
več.  

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 



 

 

 
Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 

September Vodstvo šole in skupina 
strokovnih delavcev 
Urška Šipec 

RS za starše učencev priseljencev 
 
Priprava seznama učencev priseljencev in zaprosilo za ure 
slovenščine na MIZŠ 

Oktober Urška Šipec, učitelji Informacije o delu z učenci priseljenci na sestankih OUZ 
November MIZŠ 

Urška Šipec, ravnateljica 
Sklep MIZŠ o dodeljenih urah slovenščine 
Oblikovanje skupin in urnikov ur slovenščine 

Januar Eva Gologranc, Tina Dimec 
Ivanjko, Mitja Štorman 
MIZŠ 

Izvajanje ur slovenščine 
 
Sklep MIZŠ o dodeljenih urah slovenščine  

Februar Eva Gologranc, Tina Dimec 
Ivanjko, Mitja Štorman 

Izvajanje ur slovenščine Izvajanje ur slovenščine 
 

Marec Eva Gologranc, Tina Dimec 
Ivanjko, Mitja Štorman 
Skupina strokovnih delavec 

Izvajanje ur slovenščine 
 
Udeležba na izobraževanju na temo vključevanje učencev 
priseljencev v VIP proces   

April Eva Gologranc, Tina Dimec 
Ivanjko, Mitja Štorman 
Skupina strokovnih delavec 

Izvajanje ur slovenščine 
 
Udeležba na izobraževanju na temo vključevanje učencev 
priseljencev v VIP proces    

Maj Eva Gologranc, Tina Dimec 
Ivanjko, Mitja Štorman      

Izvajanje ur slovenščine  

Junij Eva Gologranc, Tina Dimec 
Ivanjko, Mitja Štorman   
Urška Šipec    

Evalvacijska poročila 
 
Spremljava ur slovenščine - realizacija po mesecih in končna 
(podatke pošljemo na MIZŠ skupaj z zahtevkom za izplačilo ur) 
 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Delo z učenci priseljenci zahteva posebno pozornost pri načrtovanju VIZ procesa. Z dobro zastavljenim konceptom dela zelo 
pomagamo učencem pri uspešnem vključevanju,  hkrati pa preprečimo morebitne težave, ki bi se lahko pojavile med šolskim 
letom. Čeprav je strokovno delo v kulturno obarvanih učnih okoljih za strokovne delavce mnogokrat naporno,  je tovrstno delo 
obogatitev tako na osebni kot profesionalni ravni posameznika ter stalen izziv za razvoj ustanove,  kot je šola. Naloga vseh, ki smo 
vključeni v t.i. pedagoški trikotnik, je, da vsakemu otroku posebej zagotavljamo ustrezne izobraževalne in druge izkušnje, ki 
vodijo odraščajočega posameznika v smeri doživljanja sprejetosti, dela, uspeha in zadovoljstva. 
 

Č

 
OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Urška Šipec, mag. prof. 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO, II. VIO in  III. VIO 
Razred/i: 3. - 9. r 
 
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 

Evidentiranje in 
identificiranje nadarjenih 
učencev. 

Nesodelovanje učencev, 
staršev, učiteljev. 
Težave pri pridobitvi 
izvajalca testiranj (psiholog 
z ustrezno licenco). 

Seznanitev s pomenom 
obravnave nadarjenih 
učencev. 
Sodelovcanje z vodstvom 
in drugumi šolami.  

Psihloga nismo pridobili 
zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev. V 
prihodnje bi bilo dobro 
zaposliti psihologa, ki je za 
to usposobljen, ali pa v 
finančni plan všteti stroške 
testiranja (cca. 35-50 
evrov/učenca; vsako leto je 
na seznamu evidentiranih 
nadarjenih nekaj več kot 10 
učencev ) 



 

 

Sodelovanje z razredniki in 
učitelji. 

Težave pri časovnem 
usklajevanju, neodzivnost, 
premalo poglobljeno 
sodelovanje. 

Poudariti pomen 
sodelovanja, izpostaviti 
otrokovo korist, izhajati iz 
delovnih nalog in dolžnosti 
vsakega izmed nas.  

      

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September Lanski in letošnji učitelji 

četrtošolcev 
Strokovni delavci z urami 
DNU in ostali  

Evidentiranje nadarjenih učencev 
 
Delo z nadarjenimi učenci  

Oktober Lanski in letošnji učitelji 
četrtošolcev 
Strokovni delavci z urami 
DNU in ostali  

Evidentiranje nadarjenih učencev 
 
Delo z nadarjenimi učenci  

November Lanski in letošnji učitelji 
četrtošolcev 
Strokovni delavci z urami 
DNU in ostali  

Evidentiranje nadarjenih učencev 
 
Delo z nadarjenimi učenci  

December Lanski in letošnji učitelji 
četrtošolcev 
Strokovni delavci z urami 
DNU in ostali  

Evidentiranje nadarjenih učencev 
 
Delo z nadarjenimi učenci  

Januar Urška Šipec, mag. prof., starši 
 
Strokovni delavci z urami 
DNU in ostali  

Seznanitev staršev s Konceptom dela za NAD ter pridobitev soglsja 
staršev za proces identifikacije (ocenjevalne lestvice in testiranje) 
Delo z nadarjenimi učenci 

Februar Letošnji učitelji četrtošolcev 
Strokovni delavci z urami 
DNU in ostali  

Identifikacija s pomočjo ocenjevalnih lestvic - REALIZIRANO 
Delo z nadarjenimi učenci 
 

Marec Psiholog 
 
 
 
OUZ 4. razredov 
 
 
Strokovni delavci z urami 
DNU in ostali  

Identifikacija s pomočjo psiholoških testov - NI BILO 
REALIZIRANO, KER VODSTVO ŠOLE ZARADI 
VARČEVALNIH UKREPOV NI MOGLO ZAGOTOVITI 
IZVAJALCA 
Potrditev OUZ identificiranih NAD učencev - KER POSTOPEK 
IDENTIFIKACIJE NI DOKONAČN, TUDI TEGA KORAKA NI 
BILO 
Delo z nadarjenimi učenci 
 

April Urška Šipec, razredniki, 
učenci  in starši 
Strokovni delavci z urami 
DNU in ostali  

Seznanitev staršev z rezultati identifikacije in pridobitev soglasja za 
izdelavo INDEP-a - NI BILO REALIZIRANO 
Delo z nadarjenimi učenci 
 

Maj Urška Šipec, učitelji 
Strokovni delavci z urami 
DNU in ostali  

Evidentiranje nadarjenih na preliminarnih konferencah 
Delo z nadarjenimi učenci 
 

Junij Učitelji 
 
Oddelki, vodstvo 
 
Urška Šipec, nadarjeni 
devetošolci 
Razredniki identificiranih 
nadarjenih učencev 

Identifikacija naknadno evidentiranih nadarjenih učencev s 
pomočjo ocenjevalnih lestvic 
Razredniki vodstvu posredujejo razširjen seznam nadarjenih 
učencev, učenci oddajo prijavnice za septembrski "talent show" 
Priprava poročil za srednje šole 
 
Oddaja podpisanih INDEP-ov v svetovalno službo  

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Nadarjene učence je potrebno prepoznati, odkriti in jim omogočiti, da se razvijajo. Nanje moramo gledati drugače ter jih 
seznanjati, zakaj imajo drugačne potrebe kot drugi učenci. Nadarjenega učenca mora šola tako pritegniti, da se pri pouku ne 
dolgočasi in da na nekem področju (ali več področjih) zasije v skladu s svojimi sposobnostmi. 
Postopek identifikacije ni bil realiziran oz. izplejan.  
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Zabeleženo v poročilih razrednikov za redovalne konference 
 
UDELEŽENCI DRŽAVNIH TEKMOVANJ IN NJIHOVI DOSEŽKI (poimensko in področje) 



 

 

Zabeleženo v poročilih razrednikov za redovalne konference 

OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Marjana  Gregorčič 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 1 
Razred/i: 4.k 
Število vključenih učencev: 6 
 

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

 
Udeležba na tekmovanju: šolsko  
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
Marjana GregorčičVIZ II. OŠ Rogaška Slatina 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Doseganje minimalnih in 
temeljnih standardov 
znanja pri SLJ in MAT - 
DOP 

Nedoseganje minimalnih 
standardov znanja 

      Uporaba didaktičnih 
pripomočkov, individualni 
pristopi in dodatna razlaga 

Poglabljanje in širjenje 
usvojenih znanj - DOD 

            Uporaba spletnih strani 

Uspešna udeležba na 
šolskih in drugih 
tekmovanjih 

Slabša udeležba na 
tekmovanjih nedoseganje 
priznanj 

            

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September  Marjana Gregorčič Ponavljanje in utrjevanje poštevanke s pomočjo kartončkov in 

igralne kocke. Utrjevanje seštevanje in odštevanjas prehodom s 
pomojo ponazoril. Učenci so sodelovali na tekmovanju iz logike. 

Oktober Marjana  Gregorčič Podčrtovanje posameznih črk, kartončki z besedo in sliko so bili v 
pomoč pri pisanju in branju. Utrjevanje seštevanja in odštevanja do 
1000 s pomočjo številskega traka in stotička. Učenci so se aktivno 
pripravljali na Cankarjevo tekmovanje - brali v dvojicah, odgovarjali 
na vprašanja, debatirali, naredili seznam potovanj in samostojno 
naredili povzetek potovanj.  

November Marjana Gregorčič Učenec je pri pisnem seštevanju in odštevanju usvojil postopek z 
(rdeča zvezdica) in postopoma s pomčjo prstov računal. 
Aktivna priprava na Cankarjevo tekmovanje (samostojni zapisi).  

December Marjana Gregorčič Učenec je zelo uspešno sešteval in odšteval pri tabli. Branje in 
analiziranje samostojnih zapisov je bilo uspešno izvedeno. 
Učenci so se udeležili Cankarjevega tekmovanja. 

Januar Marjana Gregorčič Besedilne naloge iz spleta so učence motivirale. 
Februar Marjana Gregorčič Učenec je bil motiviran za delo ob računalniku - ponavljanje in 

utrjevanje poštevanke(Lili-Bine). 
Marec Marjana Gregorčič Učenci so se aktivno pripravljali na matematično tekmovanje 

(Kenguru). Naloge smo reševali sistematično in postopno. 
April Marjana Gregorčič Pisno množenje ni učencu predstavljalo težav.  Učenci so se 

pripravljali na tekmovanje za RJI. Naloge so reševali postopoma po 
učnih korakih in sproti smo naloge predebatirali. 

Maj Marjana Gregorčič Učenec je s pomočjo slikovnega materiala in s pomočjo pisanja na 
računalnik zapisal povedi. Učenci so sami zastavljali problemske 
naloge drug drugemu. Z veseljem so reševali naloge iz spleta. 

Junij Marjana Gregorčič Izvedba matematičnega tekmovanje za RJI. Aktivno sodelovanje in 
doseganje visokih priznanj.Učenci so zelo radi reševali križanke, 
različne kvize znanja, zanke in uganke. 



 

 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Učenci so dosegli minimalne oz. temeljne standarde znanja. Učenci, ki obiskujejo DOD so znanje poglobili in razširili. Ućenci so 
se uspešno udeležili  različnih tekmovanj in dosegli zlata in bronasta priznanja. Učenci so aktivno sodelovali pri različnih kvizih 
znanja.  
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Bronasto Vegovo priznanje (Kenguru) - 2 učenca 
Zlato priznanje Računanje je igra - 2 učenca  

OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Marjana  Gregorčič 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Število in poimenski seznam sodelujočih v timu: 1 
Razred/i: 3.k 
Število vključenih učencev: 4 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
35 37 105% 100% 

 
Udeležba na tekmovanju: šolsko  
 
NOSILEC PROJEKTA (različne institucije poimensko) 
Marjana GregorčičVIZ II. OŠ Rogaška Slatina 
 
NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI IN MERJENJE UČINKA 
 

Cilji Predvid tveganj Ukrepi za preprečitev 
tveganj Učinek s predlogi izboljšav 

Doseganje minimalnih in 
temeljnih standardov 
znanja pri SLJ in MAT - 
DOP 

Nedoseganje minimalnih 
standardov znanja 

      Uporaba didaktičnih 
pripomočkov, individualni 
pristopi in dodatna razlaga 

Poglabljanje in širjenje 
usvojenih znanj - DOD 

            Uporaba spletnih strani 

Uspešna udeležba na 
šolskih in drugih 
tekmovanjih 

Slabša udeležba na 
tekmovanjih nedoseganje 
priznanj 

      Doseči čimveč najvišjih 
priznanj 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September  Marjana Gregorčič Učenci so vadili bralne veščine  spomočjo bralnega ravnila in s  

pomočjo podčrtovanje določenih črk. Seštevali in odštevali smo s 
pomočjo stotičnega kvadrata. Miselne orehe smo reševali postopoma 
in sistenmatično. Učenci so zelo radi brali različne prikaze in sami 
sestavljali vprašanja. 

Oktober Marjana  Gregorčič Učenci so samotojno prebrali neumetnostno besedilo in smo se 
naučili pravilno zapisati v celih povedih odgovore. Nepravilno 
zapisane smo popravili in jih prebrali na glas. Priprava učencev na 
Cankarjevo tekmovanje (seznanitev z literaturo in branje knjige).  

November Marjana Gregorčič Glasno branje knjige, debata o prebranem in ustno povzemanje 
podatkov. Učenci so si izdelali kostume, si razdelili vloge in vadili 
dramatizacijo. 

December Marjana Gregorčič Učenci so aktivno sodelovali pri Cankarjevem tekmovanju. 
Januar Marjana Gregorčič Utrjevanje poštevanke s pomočjo kartončkov, kart in igralne kocke.  

Učenci so sistematično reševali težje besedilne naloge. Vsako nalogo 
sosi narisali, da so si jo lažje predtavljali. 

Februar Marjana Gregorčič Utrjevanje poštevanke v dvojicah s pomočjo kart se je izkazalo za 
zelo uspešno. Vadili smo poštevanko s pomočjo igrice "BUM". 
Učenci so se aktivno pripravljali na matematično tekmovanje. 

Marec Marjana Gregorčič Geometrijske like smo vadili  in utrjevali opis v matematičnem 
jeziku ob računalniku in konkretnem materialu. Učenci so 



 

 

matematične prikaze s stolpci sami brali  in sami postavljali dodatna 
vprašanja. Aktivna priprava na matematično tekmovanje. 

April Marjana Gregorčič Učenci so s pomočjo danih besed in rim sami sestavljali pesmice- 
tema poljubna odvisna od zanimanja otrok. 

Maj Marjana Gregorčič Utrjevali smo branje z razumevanjem, debatirali o prebranem in 
naredili samostojen zapis. Priprava na tekmovanje iz matematike RJI 
- uspešna udeležba in priznanje z uspehe.  

Junij Marjana Gregorčič Izvedba tekmovanje za RJI. Učenci so s pomočjo didaktičnega 
materiala vadili zapis, razvrščanje in razčlenitev na desetiške 
enoteštevila do 1000. Z velikim veseljem in zagnanostjo so reševali 
naloge iz spleta in rebuse ter različne kvize znanja.  

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Doseženi minimalni in temeljni standardi znanja pri učencih , ki obiskujejo DOP, poglabljanje in razširjanje znanja ter pridobitev 
priznanja  na tekmovanjih pri učencih, ki obiskujejo DOD pouk. Učenci so aktivno sodelovali pri različnih kvizih znanja.  
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Bronasto Cankarjevo tekmovanje - 1 učenka 
Bronasto Vegovo priznanje (Kenguru) - 2 učenca 
Zlato priznanje Računanje je igra - 1 učenka  
 

OSNOVNI PODATKI 
Mentorica/mentor: Marjana Plemenitaš 
Vzgojno izobraževalno obdobje: I. VIO 
Razred/i: 1., 2.k 
Število vključenih učencev: 12 
 

Število planiranih ur Število realiziranih ur % realizacije ur % obiska 
35 35 100% 98,13% 

 
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 

Doseganje minimalnih in 
temeljnih standardov 
znanja pri SLJ in MAT - 
DOP 

Učenec ne doseže 
minimalnih standardov 
znanja 

Didaktične igre, konkretni 
material, ponazorila 

Vsi učenci so dosegli 
minimalne standarde znanja 

Poglabljanje in širjenje 
usvojenih znanj - DOD 

Ni interesa, motivacije Aktualnost in zanimivost 
vsebin 

Cilj dosežen 

Uspešna udeležba na 
šolskih in drugih 
tekmovanjih - DOD 

Neuspeh na tekmovanjih  Različnost nalog, različni 
pristopi, notranja 
motivacija 

Cilj dosežen 

 
KLJUČNE AKTIVNOSTI 
 

Čas Nosilci Zadovoljstvo z realizacijo in ukrepi izboljšav 
September mentorica DOP/1.r - grafomotorične vaje, 2.r - abeceda, števila do 20, DOD/1.r 

- sestavljanke,2.r - berem in pišem, računam do 20 
 
Vsebine realizirane z didaktičnimi igrami, stavnicami, mat. 
gosenicami, trakovi, cilji doseženi.  

Oktober " DOP/1.r. - prvi glas, 2.r - abeceda, stavnica, sešt., odštevanje s preh. 
do 20, DOD/1.r - prirejanje, glaskovanje, 2.r - branje z 
razumevanjem, besedilne naloge 
 
Vsebine realizirane, cilji delno doseženi. Še utrjevanje s ponazorili v 
naslednjih mesecih. 

November " DOP/1.r - zadnji glas, vmesni glas, 2.r - računam do 20, vezava, 
branje besed, DOD/1.r - sestavljanka besed, did. igre 



 

 

2.r - priprava na Cankarjevo tekm., branje in poustvarjanje 
Učenci 2. razreda so se na tekmovanje intenzivno pripravljali. 

December " DOP/1.r - števila, 2.r - geometrija, razvrščanje, branje besed, trije 
seštevanci, DOD/1.r - zapis besed na določen glas,2.r - besedilne 
naloge 
 
Učenci v znanju napredujejo. 

Januar " DOP/1.r - zapis črk, stavnica,2.r - branje, deli celote, DOD/1.r - 
Potovanje med besedami, rač. did. igre, 2.r - matem. orehi, 
kombinirani računi, besed. nal., branje z razumevanjem 
 
Realizacija uspešna.  

Februar " DOP/1.r - glas, črka, poveži, 2.r - zapis besed, povedi po nareku, 
branje povedi, vezava, neznani člen, DOD/1.r - sestavimo besede, 
dopolnjevanka, 2.r - priprava na tekmovanje Kenguru 
 
intenzivna priprava na matematično tekmovanje. 

Marec " DOP/1.r - zlogovanje, 2.r - geometrija, telesa, liki, branje, DOD/1.r - 
slikovna mreža, geometrija, 2.r - priprava na tekmovanje, logično 
razmišljamo, branje 
 
Zelo uspešna udeležba na tekmovanju. 

April " DOP/1.r - računanje do 10, 2.r - števila do 100, velikostni odnosi, 
računam brez prehoda, branje, DOD/1.r - računi z motivacijo, 
rač.did. igre, 2.r - branje, dramatizacija, pisane črke 
 
Veliko utrjevanja pisanih črk, vezava črk v besede. Še utrjevanje v 
naslednjem mesecu 

Maj " DOP/1.r - razvrščanje števil do 20,2.r - branje z razumevanjem, zapis 
besed v slikovno mrežo, zapis kratke povedi, pisane črke, DOD/1.r - 
besedilne naloge, 2.r - računi z dopolnj., priprava na tekmovanje RJI, 
računam s prehodom. 
 
Intenzivne priprave na tekmovanje RJI. 

Junij " DOP/1.r - branje krajših besed, 2.r - branje, računam do 100, 
zapisovanje pisanih črk, besed številk, DOD/1.r - rebusi, uganke 
2.r - rebusi, uganke, zavozlanke 
 
Uspešna udeležba na tekmovanju RJI. 

 
ZAKLJUČNO POROČILO O DELU 
Doseženi minimalni oz. temeljni standardi znanja pri učencih, ki so obiskovali DOP, poglobljeno in razširjeno znanje ter priznanja 
na tekmovanjih pri učencih, ki so obiskovali DOD. Načrtovane vsebine so bile realizirane. S pomočjo različnih didaktičnih 
pripomočkov so učenci snov razumeli in primerno utrdili, kar so potem uporabili pri pouku in bili pri rezultatih znanja uspešnejši. 
 
DOSEŽKI (število bronastih, srebrnih, zlatih, drugih priznanj in dosežkov) 
Na šolskem tekmovnju 7 bronastih priznanj (1 Cankarjevo, 6 Vegovih priznanj), 2 zlati priznanji RJI 
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7. UČENCI, KI SO V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 ZAKLJUČILI OSNOVNOŠOLSKO
IZOBRAŽEVANJE

7.1 9. A RAZRED

Zadnja vrsta od leve proti desni:
Tomi Gobec, Sebastjan Murko, Lovro Majer, Val Miha Turnšek, Aljaž Lešnik, Patrik Šerbak, Uroš Kos, Niko Kučiš,
Dejan Plavčak.

Srednja vrsta od leve proti desni:
Jaka Holešek, Zala Jager, Eva Hohnec, Nives Drofenik, Katja Turnšek, Polonca Galun, Ines Zbil, Amadeja Strašek,
Nadja Oblak.

Prva vrsta od leve proti desni:
sorazredničarka Karla Koražija, Jan Hartl, Bor Hartl, Klemen Vostner, Tina Artič, Tadeja Fajs, Žana Drimel, razredničarka
Irena Gavez (odsotna Sandra Božić in David Lampret).

7.2 9. B RAZRED

Zadnja vrsta od leve proti desni:
Renato  Sisinger, David Ferlič, Rok Grahel, Žan Bele, David But, Damir Šarlah, Jure Pažon, Natalija Kunštek, Kristina
Tina Kleine.

Srednja vrsta od leve proti desni:
Andrej Koritnik, Tilen Lešer, Miho Bjelovučić, Glorija Plavčak, Lara Krumpak, Živa Fistrič, Dona Jager, Marisa
Podlesnik, Mateja Štor, sorazrednik Janko Bastašič.

Prva vrsta od leve proti desni:
razredničarka Klavdija Namurš, Janja Županec, Nika Drašković, Niko Kramarič, Tjaša Završki, Sara Marija Poharc,
Gašper Lan Prah, Patrik Bataljak (odsotna Jaša Virant in Ervin Saramati).
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8. NAJBOLJŠI UČENCI PRI ŽUPANU

8.1 VSA LETA ODLIČNI UČENCI

9. a razred

Zala Jager
je bila vsa leta osnovnošolskega izobraževanja  odlična učenka. Svoje veselje do knjig in
branja je dokazovala  kot zvesta bralka in postala zlata bralka za osvojenih devet let bralne
značke. Za Zalo velja pregovor, več jezikov znaš, več veljaš, saj se med drugim uči tako
ruščino kot korejščino, najboljša pa je v znanju angleškega jezika, saj je osvojila celo zlato
priznanje na državnem tekmovanju iz znanja angleščine. Kar ji ostaja prostega časa, se
posveča plesu, ki ga trenira v Mariboru. S svojim zglednim in spoštljivim vedenjem je vrstnikom
za zgled.

Uroš Kos
ni samo vseh devet let dosegel odličen uspeh, ampak se rad posveča tudi glasbi. Nepogrešljiv
je bil na vseh šolskih prireditvah, ki jih ni le obogatil s svojimi nastopi, ampak se je izkazal
tudi kot vešč tonski pomočnik. Na harmoniki je spremljal šolsko folklorno skupino in pevce.
Njegova odprtost in pripravljenost za sodelovanje mu bosta odpirala vsa vrata.

Žana Drimel
je s prizadevnim delom vsa leta osnovne šole dosegala najvišji učni uspeh. Sodelovala je na
družboslovnih tekmovanjih znanja, najbolj pa je vešča angleščine, saj je prejemnica bronastega
priznanja iz znanja tega jezika. S svojim izjemnim čutom za pravičnost in solidarnost je
tvorno prispevala k medosebnim odnosom v devetem a.

Bor Hartl
dokazujeta, da je mogoče uspešno povezovati vrhunski šport in odličen šolski uspeh. Sta
namreč člana Karate kluba Kozjansko, v katerem žanjeta odlične uspehe tako na državni kot
celo na evropski ravni.

Jan Hartl dokazujeta, da je mogoče uspešno povezovati vrhunski šport in odličen šolski uspeh.
Sta namreč člana Karate kluba Kozjansko, v katerem žanjeta odlične uspehe tako na državni
kot celo na evropski ravni.
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9. b razred

Miho Bjelovučić
je devet let odličen učenec. Svoje odlično znanje materinščine je dokazal tako z osvojenim
bronastim Cankarjevim priznanjem  kot tudi večletnim uspešnih sodelovanjem  pri  projektu
Evropa v šoli. Za svoje odlično znanje angleščine pa je prejel mednarodni certifikat Cam-
bridge.

David But
je 9 let odličen učenec. Svoje  znanje je v letošnjem letu dokazal na naravoslovnem in
družboslovnem področju. Na državnih tekmovanjih je osvojil zlato Proteusovo priznanje iz
znanja biologije in srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike, na področnem tekmovanju
pa je iz znanja geografije prejel srebrno priznanje. Za devet let sodelovanja pri slovenski bralni
znački  je prejel naziv zlati bralec. Udeležil se je številnih naravoslovnih in družboslovnih
tekmovanj, zato je prejemnik bronastega Cankarjevega priznanja iz znanja materinščine,
bronastega Vegovega priznanja iz znanja matematike, bronastega priznanja za dosežek na
šolskem tekmovanju iz zgodovine, bronastega priznanja za doseženo 1. mesto na šolskem
tekmovanju iz logike ter bronastega Stefanovega priznanja za uspeh na šolskem tekmovanju iz
fizike.

Nika Draškovič
je 9 let odlična učenka. Svoje  znanje materinščine je v letošnjem letu dokazala z osvojenim
srebrnim  Cankarjevim priznanjem. Za devet let sodelovanja pri slovenski bralni znački je
prejela naziv zlata bralka.  Udeležila se je tudi naravoslovnih in družboslovnih tekmovanj,
zato je prejemnica bronastega priznanja za dosežek na šolskem tekmovanju iz zgodovine ter
bronastega priznanja za doseženo 3. mesto na šolskem tekmovanju iz logike. Posebej uspešna
je bila pri znanju angleščine. Osvojila je angleško bralno značko ter za odlično znanje
angleščine prejela mednarodni certifikat Cambridge.

Damir Šarlah
je 9 let odličen učenec. Svoje znanje na naravoslovnem področju je v letošnjem letu dokazal z
osvojenim srebrnim Stefanovim priznanjem iz znanja fizike. Svoj uspeh na naravoslovnem
področju je potrdil tudi kot prejemnik bronastega Vegovega priznanja iz znanja matematike.

Nadja Oblak
se odlikuje po svoji preudarnosti in delavnosti.  Je učenka, na katero se je vedno mogoče
zanesti. Vseh devet let je dosegala odličen učni uspeh. Sošolcem v stiski je znala prisluhniti in
jim ponuditi roko v pomoč. Sodelovala je na nemškem bralnem tekmovanju in osvojila
priznanje.
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8.2 UČENCI, KI SO SE ZARADI USPEHOV NA TEKMOVANJIH UDELEŽILI SPREJEMA PRI ŽUPANU

7. a razred

Klara Junkar Klančnik
je sedmošolka, 7 let odlična učenka. Na državnem tekmovanju iz logike je dosegla zlato
priznanje in je bila povabljena na slovesno razglasitev rezultatov državnih tekmovanj in
srečanje mladih raziskovalcev Zotkini talenti v Gallusovo dvorano v Ljubljani. Svoje  znanje
je v tem šolskem letu dokazala tako na naravoslovnem kot družboslovnem področju, saj se je
udeležila Vegovega  in Cankarjevega tekmovanja ter na obeh osvojila bronasto priznanje.
Brala je za slovensko in nemško bralno značko. Dodatno je opravljala  mednarodni Cam-
bridge izpit iz angleščine.
Od tretjega razreda je članica šolske folklorne skupine Spominčice, ki je bila na letošnji reviji
folklornih skupin izbrana za udeležbo na regijski ravni.
Šolo je uspešno zastopala tudi kot športnica, saj je na medobčinskem atletskem tekmovanju
osvojila zlato medaljo v skoku v višino.
Kot hip-hop plesalka plesne šole Kuš ni me se uspešno udeležuje mednarodnih plesnih
tekmovanj (Sarajevo – 4. mesto, Zagreb – 1. mesto). Jezdi tudi v Konjeniškem klubu Strmol.

Jaša Virant
je 9 let odličen učenec.  Udeležil se je številnih naravoslovnih in družboslovnih tekmovanj,
zato je v letošnjem letu prejemnik bronastega Vegovega priznanja iz znanja matematike ter
bronastega priznanja za dosežek na šolskem tekmovanju v znanju angleškega jezika.
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