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Smo odgovornega ravnanja.

NAGOVOR RAVNATELJICE K
ZANIMIV^KU 28
Spoštovani,
krmilo vodenja sem prevzela z velikim zanosom pred slabim letom in ga usmerjam k poslanstvu, vizijam in
vrednotam naše šole, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina s podružnicama, Kostrivnica in Sv. Florijan.
"Ladja je v pristanu vedno na varnem, a ni bila zgrajena za to." (Albert Einstein)
Torej, odpravili smo se na pot, ki mora voditi k skupnim ciljem v dobrobit otrok. Trenutno še nismo vsi na isti
ladji, eni ste na barki, drugi v čolničku, tretji na jadrnici …, smo pa v isti covid nevihti. Še enkrat vas vabim
na skupno ladjo. Vem, da ne bo vedno lepo vreme in mirno morje. Pa vendarle, če bomo krmarili skupaj,
bomo lažje premagovali valove, ki prihajajo. Izognili pa se bomo tudi morebitnim ledenim goram v morju.
Kako vidim našo plovbo po morju?
"Na ladji kapitan skrbi za pravo smer. Zagnani pridno veslajo in iščejo nove tokove in priložnosti. Težavni so
v zadnjem delu, bolj za obtežitev. Večina pa hodi sem ter tja po ladji, poprime za delo, ki jim je všeč ali jim
ga pokaže kapitan ali drugi častnik. Manjša skupina z enim očesom opazuje rešilne čolne in čaka, da se bodo
spustili. Nekateri z obale spremljajo plovbo in včasih malo pomahajo v pozdrav. Ob ladji plavajo morski psi
in predstavljajo grožnje nenehnih sprememb."
Kaj dela kapitan?
"Skrbi, da je vedno kdo v košari na jamboru in opazuje dogajanje, išče poti in priložnosti. Dobro hrani pridne
veslače in poskrbi za to, da jih pravočasno zamenja z mejnimi, da ne bi pregoreli. Opazuje gibanje večine in
gleda, kdo še lahko poprime za delo. Spremembe potekajo z majhnimi koraki, saj lahko veliki skoki ogrozijo
stabilnost ladje. Tistim, ki trenutno ne veslajo, svetuje, naj vesla vzamejo iz vode, da ne bi ovirali veslačev.
Občasno jih opozori, naj jih kljub vsemu malo namočijo, sicer se jim bodo zasušila. Od težavnih zahteva, da,
medtem ko sedijo, vsaj ne namakajo nog v vodo in s tem ne ovirajo krmarjenja. Zatre tudi njihovo nerganje,
da se ga ne navzame večina. Pomočnik mu pri tem pridno pomaga. Ladja vsake toliko časa pristane in pobere
spremljevalce. Položaj na njej je odvisen od vremena, počutja potujočih in njihove strasti. Kapitan se zaveda,
da, če bi bili vsi na njegovi strani, se lahko ladja potopi."
V teh izrednih razmerah vas vabim k krmarjenju iste ladje za zagotovitev uspeha na vseh ravneh.
Vljudno vabljeni na skupno petletno potovanje.
S spoštovanjem

Ravnateljica:
Milena Vreš, prof.

stran 1

Smo odli~nega znanja in vedenja.

STRATE[KE USMERITVE [OLE
VIZIJA
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‘’VIZ II. osnovna šola Rogaška Slatina je tempelj medsebojnega spoštovanja,
odgovornega ravnanja, vzajemnega sodelovanja in odličnega znanja, ki podpira
ničelno toleranco do nasilja in enakovrednost, večjezičnost pa razume kot dodano
vrednost v globalni družbi.’’
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RAZ[IRJENI PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI – RAP
Naša šola je bila ena izmed 127 šol, ki so bile izbrane, da v šol. letu 2018/2019 preizkusijo nov koncept
razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli -- Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje, in sicer
v obsegu 30 % ur namenjenih za izvajanje razširjenega programa. Junija 2021 smo bili s strani MIZŠ
obveščeni, da se poskus koncepta razširjenega programa v osnovni šoli izvaja od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2023.
Tako z omenjenim programom nadaljujemo tudi v šolskem letu 2021/2022.
Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki
vplivajo na zdravje in dobro počutje.
Uresničevali bomo naslednje cilje:
- Ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje.
- Izgradnja razumevanja pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega
okolja, sprostitve in počitka.
- Spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje navad zdravega prehranjevanja,
sodelovanje z drugimi ter varno in odgovorno ravnanje v okolju.
- Pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost.
- Oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter
razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja.
V sklopu tega programa se bomo trudili učencem omogočiti 5 ur gibanja na teden, kar je seštevek ur
obveznega in razširjenega programa. Dodatne ure gibanja se ne ocenjujejo.
Ure RaP bodo izvajali strokovni zaposleni zjutraj do pričetka prve šolske ure, v rekreativnem odmoru in v
popoldanskem času po pouku.

KAKOVOST POUKA S PODPORO IKT
1. RAZVOJNA NALOGA: USTVARJANJE UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE
Zavod RS za šolstvo bo v šolskem letu 2020/2021 pričel z novo razvojno nalogo USTVARJANJE UČNIH
OKOLIJ ZA 21. STOLETJE, v katero smo se vključili. V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali
pedagoško prakso, ki temelji na formativnem spremljanju učencev ter zagotavlja optimalen razvoj in učno
uspešnost. Spodbuja se aktivna vloga učencev, ki sooblikujejo učni proces ter se jim omogoča medvrstniško
sodelovalno učenje.
Osrednji namen usklajevanja kriterijev za vrednotenje izdelkov učencev je izboljševanje nadaljnjega učenja in
poučevanja, pri čemer igra ključno vlogo poglobljen strokovni pogovor med učitelji o izdelkih učencev in o
tem, kako je potekal učni proces, v katerem so ti izdelki nastali.
Učitelji usklajujejo kriterije za vrednotenje izdelkov učencev z namenom:
- izboljšati kakovost učnih dosežkov in motivacijo učencev za učenje,
- primerjati, usklajevati in določati kriterije za vrednotenje izdelkov učencev,
- z raznolikimi dokazi o učenju spremljati napredek učenca pri doseganju standardov znanja/učnih dosežkov,
- učencem zagotoviti aktivno vlogo pri izgradnji kakovostnega in trajnega znanja,
- izboljšati kakovost odnosov med učenci ter med učiteljem in učenci,
- zagotoviti miselno spodbudno, psihološko varno in sproščeno ter socialno vključujoče učno okolje,
- širiti spoznanja o formativnem spremljanju med udeležence v kolektivih.

2. PIRAMIDA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH CILJEV ŠOLE PO PRENOVLJENI BLOOMOVI KLASIFIKACIJI
Klasifikacija ciljev po Bloomu z nadgradnjo, ustvarjanje in načrtovanje je natisnjena v barvni izvedbi.
O načinu dela se obvešča sproti, načrtno skozi vse šolsko leto tudi starše.
Bistvo prenovljene Bloomove taksonomije je v izhajanju iz predznanja, izkušenj in idej učencev, kar omogoča,
da učenci v razmišljanju izstopijo iz okvirjev (t. i. out of the box).
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3. NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PODROČJU BOMO V TEM ŠOLSKEM LETU UVAJALI IN IZBOLJŠEVALI
DELO NA NASLEDNJIH PODROČJIH:
·
·
·

·
·

·
·
·

Razširjeni program osnovne šole (RaP): Gibanje
in zdravje za dobro psihično in fizično počutje.
Inovativna učna okolja podprta z IKT -- inovativna
pedagogika 1:1.
Izpeljava elementov formativnega spremljanja
učencev in oddelka pri posamezni učni uri in
ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje.
FIT didaktična metodika učenja pri pouku vseh
predmetov v skladu s FIT pedagogiko.
Gradnja znanja učencev na zgornjih zahtevnostnih
ravneh po Bloomu oziroma izhajanje iz idej o
znanjih.
Učenje učenja učencev pri rednih urah.
Dvig kompetenc učiteljev pri vodenju učencev
oziroma tako imenovani razredni management.
Sociogram oziroma socialne vezi med učenci
oddelkov.

4. IZOBRAŽEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV NA ŠOLI IN ZUNAJ TE
·
·
·
·
·
·

ŠTUDIJSKE SKUPINE IN KOLEGI KOLEGOM -- strokovni delavci
IZOBRAŽEVANJE AVTISTIČNI SPEKTER IN SKOTOPIČNI SINDROM
PROJEKTNI SESTANKI -- vodje projektov
IZOBRAŽEVANJE OŠ IN SŠ UČITELJEV NA ŠC RS
INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1 -- Mitja Štorman, Jelka Žuapnec
FIT PEDAGOGIKA in FIT didaktične delavnice -- (Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja in strokovni
delavci)
· IZOBRAŽEVANJE DR. MARKA JUHANTA (Svet staršev/starši/strokovni delavci)
· IZOBRAŽEVANJE DR. MATEJA SLIVNIKA (učenci z zdravili, posebna stanja)
5. NA ŠOLI SMO ZELO PONOSNI NA SVOJE FIT REZULTATE DELA
Projekt FIT vodi Petra Polajžer, prof.
Že vrsto let izvajamo program v sodelovanju s FIT INTERNATIONAL iz Ljubljane, katerega vodja je
Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja.
V nadaljevanju predstavljamo kronologijo izobraževanj in FDD VIZ II. OŠ Rogaška Slatina.
[t.

Naziv izobra`evanja

1.

FIS I.

Datum
23. 1. 1999

2.

FIS II.

28. 2. 2000

3.

FICS obnovitveni seminar 1. stopnja

13. 10. 2005

4.

FICS Zdru`eni seminar

5.

FICS obnovitveni seminar 2. stopnja

22. 2. 2006

6.

FICS Pripravljalni seminar za zimske FIT OI

14. 12. 2006

7.

FICS Hrbtenica in gibanje 1. stopnja

21. 11. 2007

8.

FICS Priprave na FIT OI 1. stopnja

4. 2. 2008

9.

FICS Pesmi in plesi ljudstev sveta

17. 9. 2008

3. 1. 2006

10. FICS Pesmi in plesi ljudstev sveta 1. stopnja

22. 9. 2010

11. FICS Pesmi in plesi ljudstev sveta 2. stopnja

28. 1. 2011

12. FICS FIT splo{ni program prakti~ni seminar

20. 4. 2016

13. 3 FDD z evalvacijo

22. 3. 2019

14. 4 FDD z evalvacijo in nevroizobra`evanje I. modul

1. 10. 2019

15. 5 FDD z evalvacijo in nevroizobra`evanje I. modul

14. 1. 2020

16. 6 FDD z evalvacijo in nevroizobra`evanje II. modul

17. 9. 2020

17. 7 FDD z evalvacijo in nevroizobra`evanje II. modul

18. 11. 2020

18. 8 FDD z evalvacijo in nevroizobra`evanje II. modul

2. 3. 2021

19. 9 FDD z evalvacijo in nevroizobra`evanje III. modul

7. 3. 2022
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MODELI VZGOJE IN IZOBRA@EVANJA V RAZMERAH, POVEZANIH S
COVID-19
Že od 1. 9. 2020 nam je znan načrt organizacijskih modelov in priporočil vzgoje in izobraževanja v RS v
razmerah, povezanih s covid-19:

Šola je na osnovi navodil in priporočil izdelala interni izvedbeni protokol vzgoje in izobraževanja po modelu
B na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. Interni dokument zajema osnovne higienske zaščitne ukrepe za varovanje
zdravja in varnosti otrok in zaposlenih ter dodatne preventivne organizacijske ukrepe za zagotavljanje manjšega
števila stikov. Z vsebino so bili učenci in starši seznanjeni prvi šolski dan in na oddelčnih skupnostih ter na
roditeljskih sestankih.
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ORGANIZACIJSKA SHEMA 2021/2022 VIZ II. O[
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ROGA[KA SLATINA – KULTURNA [OLA 2019–2024
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@IVLJENJE IN DELO NA
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VIZ II. O[ ROGA[KA SLATINA
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ETI^NA [OLSKA VSAKDANJOST
Na II. OŠ Rogaška Slatina tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo s projektom Etična šolska vsakdanjost,
pri katerem sodelujemo z Inštitutom za etiko.
Danes živimo v digitalni dobi, s preobiljem (ne)potrebnih informacij in v izobilju materialnih dobrin. Mnogokrat
tako odrasli kot otroci izgubljamo energijo z odvečnimi bremeni, ki nam jih prinaša potrošniško naravnana
družba. Zato se moramo ponovno priučiti ločevanja med bolj in manj bistvenim, bolj ali manj pomembnim.
Radi bi spodbujali preprostost, ki nam pomaga pri izogibanju zmešnjavam, ki jih s sabo prinaša kopica stvari,
ki si jih lastimo. O vrednotah, kot so skromnost, preprostost in odpuščanje ne želimo slišati, morda se jim celo
upiramo, saj imajo že dlje časa precej negativen predznak. A v razvitem svetu vse bolj ugotavljamo, da so to
vrednote, ki v družbi hitre informiranosti, rasti in tekmovalnosti, lahko prinesejo stabilnost, mir in umirjenost
med ljudi, posebej med otroke.
Ogledalo želimo postaviti naslednjim negativno naravnanim vrednotam: nastopaštvu in bahavosti, potrošništvu
in zaletavosti, jezi, gnevu in sovraštvu. V ogledalu pa zazreti in videti pozitivne vrednote, vrednote napredka,
idej in razvoja, kot so: skrbnost in skromnost, preprostost in razumnost, veselje do življenja, ljubezen in
odpuščanje.
Le na takšen način bomo v skupnosti našli osebni mir, sproščenost ustvarjalnih idej in osvobajanje svojih
misli.
Želimo, da opisanemu damo velik pomen doma, v šoli, v skupnosti. To so vrednote vseh odličnih roditeljev,
spretnih in priljubljenih voditeljev, navdihujočih učiteljev in vzgojiteljev ter ustvarjalnih, delovnih in sproščenih
učencev.
Hkrati pa so to vrednote, ki v veliki meri podpirajo trajnostni razvoj.
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KODEKS ETI^NEGA RAVNANJA ODRASLIH
Kodeks etičnega ravnanja odraslih je bil s strani Sveta zavoda potrjen 9. 3. 2015 in ga je od njegovega sprejetja
dalje potrebno dosledno izvajati. Zajema skupek vrednot in načel, na katerih temelji delo z učenci ter
predstavlja osnovo za etično presojo ravnanj odraslih. S sprejetjem in uveljavljanjem tega dokumenta želimo
vzpostaviti mehanizem za ozaveščanje kakovostnega komuniciranja otrok ter sprejemanje in ponotranjanje
vrednot vseh udeležencev, ki delajo z učenci. Kodeks narekuje najpomembnejša načela poklicne etike in etike
ravnanja staršev, kakor tudi etike vzpostavljanja pozitivnih medosebnih odnosov, po katerih se zavestno
ravnajo tako zaposleni kot starši. Razdeljen je na šest temeljnih področij vzgojnega delovanja. Je moralno
zavezujoči akt, s svojimi vrednotami in načeli predstavlja smernice za zgledno delo z mladimi, vzpostavljanje
spoštljivih medosebnih odnosov brez obsojanj, kritik in prenašanja odgovornosti na druge. Poudarja vzorno
komunikacijo, strpnost in vživljanje v življenjske situacije.
Dostopen je na šolski spletni strani http://www.iios-rogaska.com/

KODEKS LEPEGA VEDENJA V C[OD, NA EKSKURZIJAH
S kodeksom lepega vedenja v CŠOD-jih, na ekskurzijah, v zimskih šolah smučanja organiziranih v CŠOD -jih
in v lastni režiji, se še posebej poudarjajo nekatere postavke Šolskega reda VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, ki
veljajo izven šole, na eno- in večdnevnih ekskurzijah, v tedenskih šolah v naravi v okviru CŠOD-ja in izven.
Posebno pozornost bomo posvetili upoštevanju naslednjih vrednot, kot so: medsebojno spoštovanje, odgovorno
ravnanje, sprejemanje drugačnosti, strpnost do drugih, kakovostno znanje, upoštevanje vseh že zapisanih
šolskih pravil in dogovorov tudi v CŠOD.
Starši skupaj z otroki natančno preberejo vsebino kodeksa lepega vedenja, ki se mora upoštevati v CŠOD, na
ekskurzijah, predvsem zaradi osebnega zdravja in varnosti, kakor tudi zdravja in varnosti drugih v skupini.

KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRA@EVANJA
Gre za sistematičen in celovit pristop k vodenju kakovosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih na poti sistematičnega
uvajanja nenehnih izboljšav, ki jih morajo izvajati vsi strokovni delavci šole, posebej razredniki. Zadovoljstvo
udeležencev je proces, ki zahteva prizadevanja vseh. Nadaljujemo z metodiko pouka tudi po vzoru šole Marie
Montessori, ki temelji na ciljno usmerjenih didaktičnih materialih in delovnih navadah. Spoznavanje učne
snovi temelji na osnovi uporabe gibanja in nasploh čutil, ko otrok dela s posameznimi didaktičnimi materiali
in spoznava vsebine na sebi naraven način. Vsako didaktično sredstvo ima svoj cilj in namen. Poudarek je na
delovni vzgoji, kjer si učenci skozi različne praktične aktivnosti in gibanje pri pouku, pri dejavnostih razširjenega
programa in drugih dejavnostih, kot so sodelovanje v zeleni straži, zbiranje starega papirja, urejanje šolskega
vrta, skrbno ločevanje odpadkov, obiskovanje praktičnih interesnih dejavnostih ipd. dodatno razvijajo delovne
navade ob že razvitih domačih delovnih navadah (redno pospravljanje sobe, odnašanje smeti, urejanje šolske
torbice in oblačil, osebne higiene in drugo) tudi v šoli in jih prenašajo na vse učne situacije.
Skozi vidik kakovosti bomo negovali vrednote dela, razvijali socialne veščine, skrbeli za čustveno rast skupaj
s starši in si prizadevali vzgojiti uspešne in osebnostno močne posameznike, ki vedo, kaj hočejo.

STROKOVNA IZOBRA@EVANJA ZA ZAPOSLENE
Strokovni delavci se bodo redno udeleževali strokovnih srečanj mreže šol. Individualno se bodo udeleževali
projektnih sestankov in se usposabljali na izobraževanjih vezanih na pridobivanje znanj in kompetenc na
posameznih področjih dela. Znanje in izkušnje bodo prenašali med ostale kolege v aktivih, strokovnih skupinah
ali pedagoških konferencah učiteljskega zbora šole.
Zaposleni se bodo udeležili strokovnega srečanja učiteljev Kozjanskega in Obsotelja, ki bo potekalo 19.
januarja 2022 v organizaciji ŠC Rogaška Slatina.

PROGRAM MEPI – Mednarodno priznanje za mlade
Mednarodno priznanje za mlade je program za mlade, v okviru katerega se mladi od 14. leta spopadajo z
izzivi, dosegajo osebne dosežke, ki so mednarodno priznani. Je edinstven, netekmovalen program, ki spodbuja
samooblikovanje programa aktivnosti, zastavljanje osebnih izzivov, oblikovanih po lastni meri, spoprijemanje
z njimi in uspešno premagovanje le teh. Za dosežke se pridobi priznanje mednarodne veljave.
Je MEPI zate?
Si star 14. let in ti je blizu ideja, da ne odnehaš, ideja vzdržljivosti? MEPI je preizkus samega sebe. Na cilj
prideš le z odločenostjo in vztrajnostjo, da boš opravil vse zahteve programa. To je zelo pomembna vrednota,
ki jo mladi prenesete v odraslost, saj v življenju odraslega ni vsaka stvar lahka.
Program ima tri stopnje: bronasto, srebrno in zlato. Na vsaki stopnji so štiri področja: prostovoljstvo, rekreativni
šport, veščine in pustolovska odprava.
Sprejmi izziv, preizkusi se in spoznaj samega sebe!
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BOLJ ZADOVOLJNI.SMO
Na naši šoli smo se lotili dolgoročnega projekta, ki prinaša temeljite in kakovostne spremembe na področju
celotnega področja vzgojnega delovanja šole s poudarkom na vzpostavljanju pozitivnih odnosov na podlagi
medsebojnega spoznavanja in povezovanja, kar naj bi nas prav vse udeležene v vzgoji in izobraževanju peljalo
k enemu samemu cilju: da bi bili bolj zadovoljni prav vsi.
S tovrstnim pristopom želimo opozoriti predvsem na to, da je na področju vzgojnega delovanja šole treba
glede na tendence sodobnega časa, hitrega tehnološkega razvoja, velikih sprememb, ki zadevajo področje
kakovosti človekovega, predvsem pa otrokovega življenja, preiti na učinkovitejše učne in vzgojne aktivnosti, ki
bodo izhajale iz kurative k preventivi, kar pomeni, da bomo vse smernice dela usmerili v usklajevanje
pričakovanj, preusmerjanju od zunanje k notranji kontroli posameznikovega vedenja, s tem pa krepili notranjo
motivacijo posameznika, ki bo usmerjena k samovrednotenju, s pomočjo katerega bo uspešneje prepoznaval,
načrtoval in uresničeval realne cilje v skladu s svojimi pričakovanji, sposobnostmi in talenti ter na ta način
krepil samopodobo. Na ta način se bo posameznik pripravljen soočati in reševati nastale težave in izzive
življenja in krepiti duševno zdravje.
Za dosego tovrstnega pričakujemo, da bomo vsi udeleženi v odnose vnašali veliko mero sodelovanja, podpiranja,
poslušanja, strpnosti in dosledno delovali v duhu etike in vrednot.

INOVATIVNA U^NA OKOLJA PODPRTA Z IKT – INOVATIVNA
PEDAGOGIKA 1:1
Projekt Inovativna učna okolja, podprta z IKT, omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri
katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim
učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki
se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. Inovativna učna
okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence,
vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko.
V samem projektu sodeluje 20 razvojnih in 55 implementacijskih srednjih in osnovnih šol, v katerega so
vključeni tako učenci in dijaki kot učitelji. Vsako leto se učitelji v okviru projekta udeležijo več delavnic, kjer
nadgrajujejo svoje znanje ter izmenjajo izkušnje s predstavitvami dobrih praks drugih učiteljev. V času korona
virusa se je projekt izkazal za izredno pomembnega, saj so učitelji v projektu imeli že zelo dobro razvite
digitalne kompetence in so hkrati poznali orodja, ki so služila za delo na daljavo. Znanje so tako še nadgrajevali
ter ga hkrati delili med kolege, hkrati pa so tudi že učenci bili seznanjeni z določenimi orodji, zaradi česar je
bil prehod na šolo na daljavo dosti lažji.
V šolskem letu 2021/2022 se bo petletni projekt žal končal, vendar pa bodo učitelji nadaljevali z uvajanjem
vsebin podprtih z IKT v šolski sistem tudi po koncu projekta, saj je razvijanje digitalnih kompetenc eno
najpomembnejših področij prihodnosti.

EASISTENT
eAsistent je od samega začetka uporabe postalo skoraj nepogrešljivo orodje tako za učitelje kot starše. Skozi
leta se orodje nadgrajuje ter prilagaja potrebam, tako tudi na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina
vsako leto uvedemo postopoma kakšen nov modul, kar nam omogoča digitalizacijo podatkov,
pregled nad delom hkrati pa vam staršem omogoča direktno komunikacijo z učitelji, urejanje
prehrane za vašega otroka ter ob uporabi Plus paketa tudi pregled nad delom vašega
otroka.
Zadnje leto so prijave na orodje eAsistent potekale digitalno in ne več v papirni obliki, kar
ponovno pripomore k hitrejši obdelavi podatkov. Starši prav tako sami vnesete kontaktne
podatke in jih v skladu z GDPR tudi potrdite ter tudi sami izberete osnovni (brezplačen) ali
Plus paket (plačljiv). Kljub številnim funkcijam eAsistenta, pa je naše osnovno poslanstvo
tudi vzpostavljanje medosebnih odnosov, ki temeljijo na kakovostnem dialogu v živo, če je le-to seveda možno.

VAR^EVANJE Z VSEMI VIRI ENERGIJE
Energetska sanacija šole in športne dvorane leta 2014 je zajemala prenovo fasade, zamenjavo stavbnega
pohištva, dodatno izolacijo strehe in rekonstrukcijo ogrevanja z vgradnjo toplotne črpalke zrak/voda za ogrevanje
ter vgradnjo regulacijskih ventilov s termostatskimi glavami za radiatorje. Med ostalimi dodatnimi deli je bila
zamenjana tudi vsa še nevarčna razsvetljava.
Namen energetske sanacije je zmanjšanje porabe toplotne energije za 60 %, električne pa za 10 %.
Vsi zaposleni, učenci in ostali obiskovalci smo zavezani k doslednemu varčevanju z energijo (ugašanje luči,
zračenje učilnic), vodo (zapiranje pip), hrano (zmanjšanje količin odpadkov) in ostalim potrošnim materialom
(WC-papir, brisačke, tekoča mila, razkužila ipd.).
Vse učilnice na centralni šoli in obeh podružničnih šolah so opremljene s koši za ločeno zbiranje odpadkov.
Učence navajamo na sprotno in dosledno ločevanje papirnatih, plastičnih, komunalnih in organskih odpadkov.
Tako skrbimo za ločevanje odpadkov in varčevanje z vsemi viri energije in dobrin.
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ROLKARSKI PARK
Na zunanjih športnih površinah ob Športni dvorani Rogaška Slatina je dodatni zunanji športni objekt –
rolkarski park, kar je velika pridobitev za našo šolo in kraj. Prav je, da vsi skupaj vsak trenutek skrbimo za
urejenost, čistočo in varnost, ne samo v prostorih šole in dvorane, temveč tudi na zunanjih površinah.

ORGANI ZAVODA
SVET ZAVODA
Sestava, delovanje in pristojnosti sveta zavoda so določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja. V Svet zavoda je imenovanih pet predstavnikov strokovnih delavcev zavoda, trije člani Sveta
staršev in trije člani ustanovitelja.
Sestava Sveta zavoda za mandatno obdobje štirih let: 8. 12. 2020 do 7. 12. 2024
PREDSTAVNIKI STARŠEV
1. mag. Aljaž Čoh
(predsednik od 19. 9. 2019 dalje)
2. Katja Bračko Škrabl
3. Marija Jagodič

PREDSTAVNIKI UČITELJEV
1. Matejka Tirgušek
2. Ksenija Šket
3. Gabi Čakš
4. Mojca Pažon Čonžek
5. Mario Kantolić

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA
1. Polonca Golob Kovačič
2. Vesna Drofenik Jerič
3. Darko Cverlin

Nova sestava Sveta zavoda za mandatno obdobje štirih let bo nastopila mandat 10. 12. 2020 do 9. 12. 2024.

SVET STAR[EV
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se na osnovi Zakona o financiranju vzoje in izobraževanja v
javni šoli oblikuje Svet staršev.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka. Na osnovi Poslovnika o delu Sveta staršev VIZ II. OŠ Rogaška Slatina traja
mandat praviloma dve šolski leti oziroma dvakrat po dve šolski leti.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj, vse naslednje seje v tekočem letu pa opravi predsednik Sveta staršev.
1.
1.
2.
2.
2.
3.
3.

a
b
a
b
c
a
b

Nika Koražija
Anita Ogrizek
Simona Boršić Butolen
Danica Žurga
Ines Čatak
Damijan Gotlin
Roman Kropec

4.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
6.

a
b
c
a
b
a
b
c

Chaterine Earles
Nada Hribernik
Katja Bračko Škrabl
Janja Šmid
Matejka Ogorevc
Mojca Čebular
Petra Križanec
Asja Bilušić

7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
8. c
9. a
9. b
9. c
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Bojan Blažun
Nataša Gotlin Koražija
Polonca Krumpak
Melita Kerin
Marjan Sever
Maja Širec Kitak
Vedran Jerkovič
Angela Bele
Aljaž Čoh

1. k, 2. k
3. k, 4. k
5. k

Tomaž Fajs
Sabina Gajšek
Jasmina Ancelj

1., 2. in 3. sf
4. sf, 5. sf

Marina Benko
Marija Jagodič

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

SODELOVANJE Z DRUGIMI
Sodelujemo s/z:
Zavodom RS za šolstvo, enote Celje, Maribor in Ljubljana,
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije,
Zavodom za šport RS Planica,
Inštitut za etiko,
Društvo MEPI - Mednarodno priznanje za mlade,
Goethe-Institutom Ljubljana,
Jezikovno šolo MINT Ljubljana,
Občino Rogaška Slatina, še posebej z Oddelkom za družbene dejavnosti,
KS Kostrivnica in Sveti Florijan,
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Rogaška Slatina,
Policijsko postajo Rogaška Slatina,
Občinsko športno zvezo,
Knjižnico Rogaška Slatina,
Zavodom za kulturo,
Javnim skladom za kulturne dejavnosti, območno izpostavo Rogaška Slatina,
Zavodom za turizem,
Pegazovim domom,
Območnim društvom invalidov Zgornje Posotelje,
ostalimi društvi v okolju,
Vrtcem Rogaška Slatina, I. OŠ Rogaška Slatina, III. OŠ Rogaška Slatina, Šolskim centrom Rogaška Slatina v
podporo ohranjanju gimnazijskega programa,
Glasbeno šolo Rogaška Slatina,
OKP in SLOPAK,
Abanko d. d., SKB banko, Delavsko hranilnico d.d.
zavarovalnicami,
delovnimi in drugimi organizacijami (npr. RK)
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[OLSKI PROSTORI CENTRALNE [OLE
sedem matičnih učilnic za I. VIO - 448 m2
OPB - 76,5 m2
štiri matične učilnice za 4. in 5. razred - 263 m2
dvanajst specialnih učilnic za predmetno stopnjo 787 m2
- trije večji kabineti - 110 m2
- šest manjših kabinetov
- večnamenska računalniška učilnica s strojno
opremo - 107 m2
- športna učilnica v telovadnici
- telovadnica - 1.763,23 m2
- knjižnica - 110m2
- računalniški kabinet za strokovno delo pedagoških
delavcev - 12 m2
- fototemnica - 6 m2
- zbornica - 66 m2
- 1. c razred - 76,5 m2
- WC - 9,42 m2
- kabinet - 6 m2
- hodnik - 15 m2
-

šest pisarn za strokovne delavce - 94 m2
pisarna računalnikarja - 17 m2
avla z jedilnico - 143 m2
kuhinja - 31 m2
šest sanitarnih vozlov v šoli - 113 m2
dve garderobi v šoli - 79 m2
igrišča - 1.780 m2
atletska steza - 520 m2
kotlovnica - 45,60 m2
kletni prostori - 37,20 m2
zaklonišče - 294 m2
zelenice - 5.500 m2
vrt - 1.000 m2
parkirni prostor - 2.200 m2 (polovico ga uporablja
VVO)
- druge površine z atletsko stezo do meje parcel 14.000 m2
- krožišče
- prizidek (orodjarna) pri ŠDRS - 75 m2
-

5913 m2 notranje dejanske talne površine
9900 m2 zunanje dejanske talne površine
294 m2 zaklonišče
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Smo odgovornega ravnanja.

ORGANIZACIJA BIVANJA V [OLI
OB UPO[TEVANJU STROKOVNIH PRIPORO^IL
PRVI [OLSKI DAN
Prvi šolski dan smo ob upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja Covid virusa prvošolce naše šole pričakali v
Kulturnem centru RS. Po ogledu gledališke predstave v izvedbi Društva za boljši svet z naslovom Bodi moj
prijatelj, so prvošolci slavnostno vstopili skozi šolska vrata. Nato so nadaljevali z aktivnostmi v razredu.

ODPIRALNI ^AS IN SPLO[NE INFORMACIJE
Vstopanje v prostore šole – dodatni ukrepi za preprečevanje širenja virusa Covid-19
Od 5.30 do 7.00:
vhod 1 -- predhodna najava po domofonu (le za učence prvošolce in prijavljene
učence 2. do 4. razreda v jutranje varstvo)
Od 7.00 do 15.00: vsa vhodna vrata so zaklenjena; vstop je mogoč izjemoma za zunanje obiskovalce ob
upoštevanju PCT pogojev in predhodni najavi preko domofona. Vsak zunanji obiskovalec,
ki vstopi v šolo mora upoštevati Covid ukrepe in se evidentira v evidenco obiskovalcev
Od 15.00 do 15.30: vsa vhodna vrata so zaklenjena. Starši prvošolcev svoj prihod po otroka najavijo preko
domofona, vrata odpirajo učitelji iz razreda 1.a.

URE POUKA IN ODMORI I. VIO
0. ura: od 7.30 do 8.15
1. ura: od 8.15 do 9.00
15-minutni odmor za malico učencev v
matičnih učilnicah ob 8.15 (od 1. do 5. razreda)
2. ura: od 9.15 do 10.00
20-minutni odmor od 10.00 do 10.20
3. ura: od 10.20 do 11.05
4. ura: od 11.10. do 11.55
kosilo po časovnici ob upoštevanju vseh
Covid-19 ukrepov

1. razredi - v razredih ob 11.30
2. in 3. razredi v jedilnici po časovnem razporedu
5. ura: od 12.20 do 13.05
6. ura: od 13.10 do 13.55
Učenci po pouku do odhoda domov nadaljujete
dejavnosti OPB ali RaP-razširjenega programa.

URE POUKA IN ODMORI II. in III. VIO
0. ura: od 7.30 do 8.15
1. ura: od 8.15 do 9.00
15-minutni odmor za malico učencev v matičnih
učilnicah (od 6. do 9. razreda)
2. ura: od 9.15 do 10.00
20-minutni rekreativni odmor
3. ura: od 10.20 do 11.05
4. ura: od 11.10 do 11.55
5. ura: od 12.00 do 12.45
6. ura: od 12.50 do 13.35

7. ura: od 13.55 do 14.40
8. ura: od 14.40 do 15.25
Učence spremljajo na kosilo učitelji, dodaten nadzor
nad izvajanjem ukrepov opravlja dežurni učitelj v
jedilnici in ostali prisotni.

ČAS ZA KOSILO po pouku in ob prilagoditvi glede na
gnečo ob upoštevanju vseh Covid-19 ukrepov
- od 6. do 9. razreda: po pouku ob upoštevanju medosebne
varnostne razdalje
- brisanje, razkuževanje miz, stolov, pladnjev s strani
dopoldanske čistilke

Učenci 1. razredov - kosilo v razredih ob 11.30, 2. a - 11.30, 2. b - 11.40, 2. c - 11.50, 3. a - 11.55, 3. b - 12.05,
4. a - 12.15, 4. b - 12.20, 4. c - 12.25, 5. a - 12.30, 5. b - 12.40, 6. do 9. razredi - po pouku, vsi ob upoštevanju
osnovnih higienskih ukrepov, nošenja zaščitne maske v skupnih prostorih in upoštevanju zadostne medosebne
varnostne razdalje.
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Učenci razredne stopnje greste na kosilo z učitelji in učitelji OPB, učenci predmetne stopnje s predmetnimi
učitelji, ki so vas poučevali zadnjo šolsko uro.
Učenci nevozači, ki končate s poukom obveznega in razširjenega programa, greste na kosilo in domov.
Učenci vozači se do odhoda avtobusa po končanem pouku priključite dejavnostim obogatitvenega razširjenega
programa in organiziranega varstva vozačev.

DE@URSTVO
Jutranje varstvo učencev 1. razredov: od 5.30 do 8.15.
Za varstvo učencev skrbijo dežurni učitelji po spodnjem seznamu. Pri več kot 14 učencih se začne polniti
naslednji razred.
V U^ILNICI 1. A in 1. B
od 5.30 do 7.30

DAN

V U^ILNICI 1. A
od 7.30 do 8.15

V U^ILNICI 1. B
od 7.30 do 8.15

PONEDELJEK

Goran Kora`ija

Anja Plemenita{

Natalija [logar

TOREK

Goran Kora`ija

Anja Plemenita{

Natalija [logar

SREDA

Goran Kora`ija

Anja Plemenita{

Natalija [logar

^ETRTEK

Goran Kora`ija

Anja Plemenita{

Natalija [logar

PETEK

Goran Kora`ija

Anja Plemenita{

Natalija [logar

Jutranje varstvo za učence od 2. do 4. razreda od 6.00 do 8.00.
Jutranje varstvo učencev od 2. do 4. razreda se izvaja v avli šole. Za varstvo učencev skrbijo dežurni učitelji po
spodnjem seznamu.
DAN

V AVLI [OLE, od 6.00 do 8.00

PONEDELJEK

Ernest Arti~

TOREK

Ernest Arti~

SREDA

Laura Ribi~

^ETRTEK

Laura Ribi~

PETEK

Ines Škrabl

Dežurstvo in varstvo učencev pred poukom in med odmori
Učenci se zbirajo na označenih mestih pred šolo od 8.00 do 8.10. V šolo vstopajo posamično ob upoštevanu
Covid ukrepov pod vodstvom učiteljev, ki jih poučujejo prvo šolsko uro.
Za dežuranje skrbijo dežurni učitelji trojic po seznamu od 7.00 do 8.15. V glavnih odmorih so z učenci učitelji,
ki izvajajo pouk. V času malice in rekreativnih odmorov imajo učitelji nadzor nad dogajanjem v matičnih
učilnicah in na zunanjih površinah. Učenci so ves dopoldanski čas pod nadzorom učitelja.
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TEDEN

1.

2.

DATUM
IZVAJANJA

DE@URSTVO
II. in III. VIO

13. 9. 2021

Jo`ica Nu~

Matej [poljar

Ur{ka Esih

14. 9. 2021

Marjana Führer

Terezija Gjuras

Petra Polaj`er

15. 9. 2021

Urban [ipec

Lenart Pokli~

Zdenka I`anc

16. 9. 2021

mag. Andreja Ma{era

Snje`ana Soldat

Marko ^on`ek

17. 9. 2021

Igor Bahar

Leonida [piljak

Sabina Bor{i~

20. 9. 2021

Tatjana Gorenjak

Ines [krabl

Patricija Ro{ker

21. 9. 2021

Marija [pes

Jelka @upanec

Irena Gavez

22. 9. 2021

Jo`e Ogris

Goran Kora`ija

Matejka Tirgu{ek

23. 9. 2021

Brina Me{ko

Branka Unverdorben

Iztok Majcenovi~

24. 9. 2021

Janko Basta{i~

Mitja [torman

Klementina Kralj

OPOMBA

Vrstni red de`urnih u~iteljev se ponavlja do zaklju~ka {olskega leta.

DODATNO DE@URSTVO V JEDILNICI IN NA HODNIKIH V ^ASU PO
POUKU
DAN

DODATNO DE@URSTVO PRI KOSILU V JEDILNICI
ZA U^ENCE OD 6. DO 9. RAZREDA
od 12.50 do 13.50

DODATNO DE@URSTVO NA HODNIKIH, GARDEROBI
ZA U^ENCE OD 6. DO 9. RAZREDA
od 13.00 do 14.00
Iztok Majcenovi~

PO

Terezija Gjuras

TO

Tatjana Gorenjak

Irena Gavez

SR

Nu{a De~man

Goran Kora`ija

^E

Ur{ka Esih

Jelka @upanec

PE

Igor Bahar

Janko Basta{i~

U~ence spremljajo na kosilo razredniki oziroma u~itelji po Za dodatno de`urstvo na hodnikih, WC-jih in v garderobah vse do
kon~anem pouku. Za dodatno de`urstvo v jedilnici poskrbi odhoda iz {ole poskrbi de`urni u~itelj. Ves ~as de`urstava se giba med
de`urni u~itelj. Ves ~as de`urstava se giba med u~enci, jih u~enci, jih spodbuja in usmerja.
NAVODILA
spodbuja in usmerja, hkrati spodbuja u~ence k zdravemu
prehranjevanju v smislu, da si pri kosilu postre`ejo z juho,
glavno jedjo in sadjem.

OPOLDANSKO VARSTVO VOZA^EV IN SPREMSTVO NA AVTOBUS IN
MINIBUS od 12.45 do 13.45
DAN

VOZA^I MINIBUSA
(~akajo ob kro`i{~u)

VOZA^I SMER SVETI FLORIJAN
(~akajo na zelenici ob ~akali{~u)

VOZA^I SMER KOSTRIVNICA
(~akajo na zelenici proti kotlovnici)

PO

Karla Kora`ija

Petra Polaj`er

Matejka Tirgu{ek

TO

Lenart Pokli~

Mateja Vidovi~

Andreja Ma{era

SR

Mojca Pa`on ^on`ek

Karla Kora`ija

Matej [poljar

^E

Gabrijela @agar

Marjana Führer

Jo`ica Nu~

PE

Janja Bek

Klementina Kralj

Jo`e Ogris

NAVODILA

V lepem vremenu se izvaja varstvo ob upo{evanju Covid ukrepov zunaj, v primeru slabega vremena v garderobi predmetne stopnje ali galeriji telovadnice.
U~ence evidentira u~itelj varstva, ki jih pospremi na avtobus.

SPREMSTVO NA AVTOBUS PO KON^ANEM POUKU
PRVI OPOLDANSKI AVTOBUS
ob 13.35/13.45
od 4. do 9. razred

DRUGI OPOLDANSKI
AVTOBUS
ob 14.50

PO

Anja Plemenita{

Gabi ^ak{

mag. NBA Nina Ga{parac

u~itelj OPB

TO

Marjana Plemenita{

Snje`ana Soldat

Terezija Gjuras

u~itelj OPB

SR

Barbara Lazi~ki

Leonida [piljak

Igor Bahar

/

^E

Natalija [logar

Barbara Stojn{ek

Marja [pes

/

PE

Marjana Zajko

Marko ^on`ek

Brina Me{ko

/

DAN

I. VIO

TRETJI OPOLDANSKI
AVTOBUS
ob 15.30

NAVODILA U~enci voza~i, ki kon~ate s poukom, se takoj priklju~ite de`urnemu u~itelju varstva na postajali{~u. Po pouku do odhoda
VOZA^EM avtobusa imate zelo malo ~asa.
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Če pridete učenci 1. razreda v šolo pred 7.00, obiščete jutranje varstvo v učilnici 1. a. Za učence od 2. do 4.
razreda se v jedilnici izvaja jutranje varstvo na osnovi podpisanih izjav staršev.
Ob 7.30 se priključite k pouku DOP/DOD, IP, NIP ali obiščete obogatitveni razširjeni program (RaP). Vozači, ki
pridete v šolo okrog 7.00 in pričnete s poukom ob 7.30, počakate na ustreznih mestih na šolskem dvorišču, kjer
vas bo evidentiral dežurni učitelj. Vsi ostali učenci pridete v šolo med 8.00 in 8.10.
Učenci 1. razreda prihajate k jutranjemu varstvu od 5.30 v učilnico 1. a razreda.
Učenci, ki se zjutraj pripeljete v šolo z minibusom ob 7.25, se zbirate na dvorišču.
V kolikor učenci nimate pouka 0. uro, ne prihajajte v šolo pred 8.00.
Šola je odprta od 5.30 do časa, ko zapustijo šolo zadnji učenci OPB.
Športna dvorana je v uporabi od 7.00 do 22.00. Od 15.00 do 18.00 je dvorana namenjena skupinam, ki delajo
z mladimi, od 18.30 do 22.00 pa zunanjim uporabnikom. Za red v njej skrbijo uporabniki in oskrbnik telovadnice.
Po dogovoru in po pogodbi o najemu prostora dvorano uporabljajo odrasli (klubi, interesne skupine, drugi).
Klubi morajo v trenutnih razmerah upoštevati ukrepe v skladu z njihovim protokolom.
V ta namen je izdelan urnik popoldanskih dejavnosti v športni dvorani.

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVJA
I. USTREZNO ZDRAVSTVENO STANJE
V šolo vstopajo le zdrave osebe: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci.
Vsi, ki sodelujejo v šolskem procesu, morajo dobro poznati ukrepe za preprečevanje širjenja Sars-CoV-2 in jih
udejanjati v praksi.
Nujno je potrebno upoštevati priporočila glede vzdrževanja medosebne razdalje, pravilnega nošenja maske,
higiene rok in higiene kašlja, zračenja ter čiščenja in razkuževanja.
Vsi, ki vstopajo v šolo upoštevajo predpisani protokol šole. Na vhodu v šolo si na vidnem mestu nameščeni
razkužilo in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s koronavirusom. Šola (vodstvo šole in vodstvo obeh
podružničnih šol) vodi evidenco zunanjih obiskovalcev (datum obiska, priimek in ime obiskovalca, namen
obiska, trajanje, kontakt).

II. OBVEZNA IN PRAVILNA UPORABA ZAŠČITNIH MASK V SKUPNIH PROSTORIH in NA ZUNANJIH
POVRŠINAH ŠOLE
Vsi učenci so seznanjeni s pravilnim načinom nošenja ter snemanja mask. Pred uporabo in po odstranitvi si
je potrebno temeljito umiti roke z milom ali jih razkužiti. Maska mora segati od korena nosu do pod brado,
med nošenjem naj se je osebe ne dotikajo.

III. HIGIENA KAŠLJANJA IN KIHANJA
Upoštevanje higiene kašljanja in kihanja.

IV. UPOŠTEVANJE ZADOSTNE MEDOSEBNE RAZDALJE VSAJ 1,5 oz. 2 m
V primeru, da je razdalja manjša od 1,5 m, je tveganje za okužbe večje.

V. PRAVILNA HIGIENA ROK IN IZOGIBANJE DOTIKANJA OBRAZA
Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. razkuževanje rok. V I. VIO se daje prednost umivanju
rok z milom in vodo in uporabi brisačk za enkratno uporabo.

VI. REDNO ZRAČENJE, ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE PROSTOROV
Zaprte prostore je potrebno redno ustrezno zračiti, skladno z načrtom prezračevanja. Vsi prostori in površine
se redno, dnevno čistijo in razkužujejo.
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PROTOKOL OB MOREBITNI POJAVITVI BOLEZENSKIH SIMPTOMOV
V dokumentu Izvedbeni protokol vzgoje in izobraževanja na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina na osnovi modelov
in priporočil s strani MIZŠ v razmerah, povezanih s COVID-19 so natančno navedena priporočila za ravnaje
ob sumu oziroma pojavu korona virusa v vzgojno-izobraževalnih zavodih.
Vsa navodila so dostopna na https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.
Posodobljena so navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s Sars-Cov2 v zavodu.
Če v šoli strokovni delavec ugotovi, da se učenec ne počuti dobro oz. pri učencu prepozna simptome in znake
koronavirusa, postopa v skladu s Priporočili za ravnanje ob sumu/pojavu koronavirusa v vzgojno-izobraževalnih
zavodih (navodila na osnovi okrožnice MIZŠ z dne 16.6.2020).
KO SE SLABO POČUTI ALI ZBOLI UČENEC
V kolikor se učenec slabo počuti, mora ostati doma.
Če učenec zboli v šoli (vročina, drugi znaki okužbe dihal), učitelji v skladu s protokolom obvesti starše, ki
morajo v najkrajšem možnem času priti po učenca. Učenec bo ta čas počakal ob spremstvu ene od odraslih
oseb z ustrezno zaščito v izolaciji na sedežih v avli šole. Od učitelja bo prejel novo šolsko masko, ki jo mora
uporabljati tudi v delni izolaciji. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj jih, v kolikor je
to mogoče, v tem času ne uporablja nihče drug. Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. Osebje, ki
je v stiku z obolelim učencem, naj nosi masko in upošteva navodila o medsebojni razdalji in higieni rok.
Starši učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka ali dežurnim zdravnikom in zdravnik se
odloči glede testiranja Covid-19. Če je izvid negativen, dobi učenec navodila za zdravljenje od izbranega
zdravnika in preiskava Covid-19 je zaključena.
Če je pri učencu potrjena okužba Covid-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz laboratorija oz. ga o tem obvesti
izbrani zdravnik učenca.
V primeru pozitivnega izvida NIJZ začne voditi epidemiološko preiskavo, v kateri sodelujejo NIJZ in vodstvo
šole. Po potrebi se vključi zdravstvena inšpekcija in drugi. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe
in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim učencem v času kužnosti doma, v šoli itd. O epidemioloških
ukrepih v šoli se vodstvo šole posvetuje z regijskim epidemiologom.
Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec s Covid-19, se temeljito očisti, izvede dezinfekcijo in temeljito
prezrači.
V kolikor se pri katerem izmed učencev potrdi okužba s COVID-19, morajo starši o tem obvestiti ravnateljico
na njen elektronski naslov milena.vres@guest.arnes.si, ki nato ukrepa po protokolu NIJZ.
Ko o potrjenem primeru ravnatelja obvesti epidemiološka služba, ravnatelj ukrepa v skladu z navodili regijskega
epidemiologa.
Če ravnatelja o sumu ali potrjenem primeru Covid-19 pri učencu ali v družini/gospodinjstvu obvestijo starši,
se ravnatelj o nadaljnjih ukrepih posvetuje z regijskim epidemiologom.
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UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
V času prihoda učencev v šolo od 7.00 do 8.20 in v času pouka so avtomatsko zaprta vsa vhodna vrata.
Vstop v šolo je mogoč le izjemoma in ob predhodni najavi preko domofona in vpisu v evidenco obiskovalcev.
Za red in disciplino ter upoštevanje vseh ukrepov za zagotavljanje zdravja in varnosti učencev in zaposlenih
na šoli so odgovorni odrasli, vsi učitelji, posebej dežurni učitelji in tehnično osebje.
Za varnost učencev med odmori skrbijo učitelji. V času od 7.00 do 8.15 in tudi v glavnih odmorih dežurajo
trije učitelji, ki skrbijo za red, zdravje in varnost učencev. V času kosila skrbijo za red in upoštevanje ukrepov
vsi prisotni učitelji. Tehnično osebje šole skrbi za sprotna popravila (polomljena stikala, razbite šipe ...), za
ugašanje luči, za sprotno čiščenje in razkuževanje (kljuk, stikal, miz, ...) in redno prezračevanje prostorv.
Gasilne aparate in druge naprave za zagotavljanje varnosti v primeru naravnih in drugih nesreč redno
vzdržujemo.
Učence z obvestili prek LCD-jev obveščamo o navodilih za zagotavljanje zdravja in varnosti, nadomeščanjih
tekočega dne in o različnih vsebinah ter o primernem vedenju, da ne uničujejo stvari v šoli in zunaj na
ploščadi ali na igriščih. Malomarnosti in objestnosti ne odobravamo, smo odločno proti vandalizmu.

UPORABA TELEFONA
Učenci lahko po dogovoru s tajnico uporabljate šolski telefon. Tajnica bo ob vaši prisotnosti poklicala starše
in vam prenesla odgovore.
Starši lahko pokličete v šolo kadarkoli. Med poukom pustite informacijo za otroka v tajništvu, z učitelji se
lahko pogovorite le med odmori.

RED V JEDILNICI OZIROMA KULTURA PREHRANJEVANJA
NAVODILA UČENCEM PRI KOSILU
PRED PRIHODOM V JEDILNICO SI TEMELJITO UMIJTE IN RAZKUŽITE ROKE.
V JEDILNICI, KI JE SKUPNI PROSTOR, MORATE UPORABLJATI ZAŠČITNO MASKO. UPOŠTEVATI
MORATE OZNAKE ZA ZAGOTAVLJANJE ZADOSTNE MEDOSEBNE VARNOSTNE RAZDALJE.
ZA PREVZEM KOSILA POTREBUJETE KARTICO.
V JEDILNICO VSTOPAJTE PO LEVI STRANI (SLEDITE ZELENIM STOPINJAM), UMIRJENO, ZA
UČITELJEM.
MIRNO POČAKAJTE, DA STE NA VRSTI.
POSTREZITE SI Z VSO PRIPRAVLJENO HRANO (JUHO, GLAVNO JEDJO, ZELENJAVO, SADJEM).
SEDITE NA OZNAČENA MESTA ZA MIZO. SOŠOLCEM, PRIJATELJEM IN UČITELJEM ZAŽELITE
DOBER TEK.
JEJTE KULTURNO IN SPROŠČENO.
IZBRANO SLADICO POJEJTE V JEDILNICI IN JE NE ODNAŠAJTE PO ŠOLI.
TIHO PRIVZDIGNITE IN PRIMAKNITE STOL K MIZI.
PO JEDI SVOJ JEDILNI PRIBOR IN ODPADKE ODLOŽITE NA OZNAČENA MESTA NA ODLAGALNEM
PULTU IN ZAPUSTITE JEDILNICO OB UPOŠTEVANJU UPORABE ZAŠČITNE MASKE IN ZADOSTNE
VARNOSTNE RAZDALJE.
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SUBVENCIONIRANJE [OLSKE PREHRANE
V osnovni šoli imajo učenci na voljo več obrokov: zajtrk/malico, kosilo in popoldansko malico.
Subvencija za malico
Polna subvencija za (dopoldansko) malico oziroma brezplačna malica pripada učencem iz družin, kjer povprečni
mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60 evrov.
Ostali učenci plačajo polno ceno malice, to je 90 centov. Ta cena je enotna za vse šole v Sloveniji, saj jo je
določilo ministrstvo in velja od 1. 9. 2021 dalje.
Subvencija za kosilo
Subvencija za kosilo v celoti pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini,
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 evrov.
Ostali učenci (1.–4. r) plačajo polno ceno kosila, to je 2,5 evra oz. (5.–9. r) 2,80 evra.
V vednost
Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bo šola
upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo,
ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če
družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.

SKRB ZA ZDRAVO PREHRANO
Pri načrtovanju, naročanju, pripravi in izdaji hrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojnoizobraževalnih ustanovah. Zaradi izrednih Covid razmer upoštevamo tudi usmeritve NIJZ z osnovnimi priporočili
za čas sproščanja ukrepov Covid-19 glede izvajanje prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Zelo natančno
imamo opredeljen protokol ravnanja za čas malice in kosila, kjer so opredeljeni postopki, naloge in odgovornosti
učencev, strokovnih zaposlenih in kuhinjskega osebja.
Učencem ponujamo kakovostno, zdravo prehrano z raznovrstnimi prehrambenimi artikli. V okviru zdrave
prehrane izvajamo naslednje ukrepe: projekt Šolska shema, sadna košara za vse učence ves čas bivanja v šoli,
priprava napitkov, kot so naravna limonada, čaj in kompot, izogibanje zamrznjenim in industrijsko pripravljenim
živilom in živilom z aditivi. Pri pripravi hrane se izogibamo manj zdravim načinom priprave. V prehrano otrok
vključujemo sadje in zelenjavo integrirane in ekološke pridelave lokalnih pridelovalcev.
V letošnjem šolskem letu se bomo sistematično lotili spodbujanja pomena rednega, raznovrstnega in zdravega
prehranjevanja otrok. V ta namen bomo popestrili šolsko malico na način, da bomo učencem ponudili
dvakrat tedensko namaz, dvakrat tedensko mesno malico in enkrat tedensko razdeljevalno malico. Enkrat
mesečno bomo jedilnik za malico popestrili s tradicionalnim zajtrkom (med, maslo, mleko), 100% naravnim
sadnim sokom lokalnih pridelovalcev in jedilnikom zdrave malice po predlogu posameznih OS. V jedilnike za
malico bomo vključili več zelenjave. Pri usmerjanju in vzgajanju otrok pa pričakujemo sodelovanje vseh
zaposlenih in tudi staršev.
Učenci redno ločeno pospravljajo jedilni pribor in odpadke. Na ta način prevzamejo odgovornost za varovanje
in ohranjanje čistosti okolja.
Odgovornost pa morajo učenci prevzeti tudi za skrbno ravnanje z brezkontaktnimi karticami, s katerimi se
evidentirajo pred prevzemom obroka na začetku delilnega pulta. Starši so dolžni vzgajati otroke tako, da ti s
svojim vedenjem izkazujejo tudi spoštljiv odnos do omenjenih kartic. To pomeni, da morajo učenci redno
prinašati kartice v šolo, nanje skrbno paziti in jih ne izgubljati. S takšnim pristopom učenci posredno
prispevajo k uravnoteženi finančni stabilnosti svojih družin. Ena od alinej Kodeksa etičnega ravnanja odraslih,
ki ga je 9. 3. 2015 (št. 277/2015) potrdil Svet zavoda pa pravi, da "starši morajo biti s svojimi dejanji otrokom
vzor ter jim z ustrezno vzgojo privzgojiti temeljne človeške vrednote", kamor zagotovo sodi tudi skrb za kartico
in spodbujanje zdravega prehranjevanja otrok.
Tudi letos se bomo pridružili nacionalnemu projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. Ta bo v vseh slovenskih
šolah potekal v petek, 19. novembra 2021. Ta dan bomo organizirali različne vzporedne dejavnosti, učencem
pa bomo ponudili slovenski, lokalni kruh, med, mleko, maslo in jabolka.
Še vedno bomo spodbujali pitje vode, saj je za ta namen nameščen vodni filter za naravno pitno vodo v
jedilnici. Učenci si lahko kadarkoli postrežejo s filtrirano navadno vodo.
Sodelovali bomo na natečajih, ki krepijo prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje in spodbujajo k pozitivnemu
odnosu do narave in okolja.
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UPO[TEVANJE PREDPISANIH ZDRAVNI[KIH DIET
V zadnjem času je bil zaznan problem vse večjega števila otrok z različnimi dietami, ki niso bile medicinsko
utemeljene. To je lahko imelo škodljive učinke za otroke, predstavljalo pa je tudi veliko in nepotrebno breme
za vzgojno-izobraževalne zavode.
V ta namen je razširjen strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo sprejel Priporočila za medicinsko indicirane
diete. Priporočila za medicinsko indicirane diete so bila predhodno obravnavana in sprejeta na sestanku
Združenja za pediatrijo SZD 2. 2. 2018 ter na sestanku članov Sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo
in klinično imunologijo, Sekcije za gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano in Sekcije za primarno
pediatrijo Združenja za pediatrijo SZD 7. 6. 2018 v Ljubljani. RSK za pediatrijo jih je potrdil 3. julija 2018.
V priporočilih je opredeljeno, kdo predpiše medicinsko indicirano dieto (seznam diet), za koliko časa se izdaja
potrdilo in navodilo staršem ob uvedbi diete.
Na zadnjih straneh je predvidena forma Potrdila o medicinsko indicirani dieti za otroka ter Potrdilo o
ukinitvi.
Vzgojno-izobraževalni zavodi niso dolžni zagotavljati medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr. diete na
podlagi priporočil alternativnih zdravilcev (bioresonanca, homeopatija itn.), določanja specifičnih IgG, verskih
in drugih osebnih prepričanj staršev (vegetarijanska, veganska dieta) ter diet, kot npr. "dieta brez konzervansov"
in podobno. Medicinsko indicirana dieta mora biti opredeljena v skladu s katalogom diet, kot ga opredeljujeta
Pediatrična klinika UKC Ljubljana in Klinika za pediatrijo UKC Maribor.
Medicinsko indicirano dieto za otroka predpiše specialist pediater, usmerjen v področje na sekundarni ali
terciarni ravni, v skladu z veljavno medicinsko doktrino, npr.:
- alergija na hrano (pediater, usmerjen v alergologijo in/ali pediater, usmerjen v gastroenterologijo),
- celiakija, neceliakalna preobčutljivost na gluten (pšenico), druge prehranske intolerance (npr. fruktozna
intoleranca) (pediater, usmerjen v gastroenterologijo),
- dieta pri metabolnih motnjah (pediater, usmerjen v endokrinologijo),
- dieta pri kroničnih boleznih (specialist pediater, usmerjen v zdravljenje posameznih kroničnih bolezni).
Pri enostavnih stanjih (npr. laktozna intoleranca) lahko dieto predpiše tudi izbrani zdravnik na primarni ravni
(ki naj bi bil specialist pediater ali specialist šolske medicine).
Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka (poenoten obrazec za potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov)
izda specialist pediater z dodatnim znanjem ustreznega področja ali izbrani zdravnik (ki naj bi bil specialist
pediater ali specialist šolske medicine) na podlagi izvida specialista pediatra, usmerjenega v področje, če je to
potrebno.
Izbrani zdravnik na podlagi anamneze in klinične slike izda začasno potrdilo o dieti, ki velja največ 6
mesecev oz. do pregleda pri specialistu pediatru z dodatnimi znanji ustreznega področja na sekundarni ali
terciarni ravni.
Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka prejmejo starši ali skrbniki in ga predložijo vzgojnoizobraževalnemu zavodu ob ugotovljeni bolezni in vsakokratni spremembi ali prenehanju diete.
Potrdilo lahko velja:
1. trajno (npr. pri boleznih, kot je celiakija) – potrdila ni treba obnavljati,
2. začasno (npr. pri alergiji na kravje mleko ali jajce) – potrdilo je treba obnavljati vsaj enkrat letno,
3. do pregleda pri specialistu z dodatnimi znanji z ustreznega področja -- potrdilo velja največ 6 mesecev.
Pisna navodila za medicinsko indicirano dieto pripravljajo klinični dietetiki in specialisti pediatri, usmerjeni
v področje (npr. alergologijo, gastroenterologijo, endokrinologijo). Izdajo jih ob obravnavi otroka otrokovim
staršem ali skrbnikom.
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Smo odgovornega ravnanja.

ORGANIZACIJA POUKA
IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ)
V šolskem letu 2021/2022 je obvezno nacionalno preverjanje znanja za šestošolce in devetošolce. Ministrica je
s sklepom določil, da bodo devetošolci naše šole kot tretji predmet, ki se bo preverjal na NPZ, preverjali znanje
TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE. Več informacij o tem bo na voljo staršem na roditeljskem sestanku.
MESEC

DATUM, DAN

AKTIVNOST

SEPTEMBER
2021

1., sreda

Objava sklepa o izboru predmetov in dolo~itvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni
{oli preverjalo znanje u~encev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.

NOVEMBER
2021

30., torek

Zadnji rok za posredovanje podatkov o u~encih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.

4., sreda

NPZ iz sloven{~ine za 6. in 9. razred

6., petek

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

10., torek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred

31., torek

RIC posreduje {olam ovrednotene preizkuse z dose`ki u~encev pri NPZ v 9. razredu.
Seznanitev u~encev z dose`ki v 9. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v u~en~eve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

1., sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v u~en~eve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

2., ~etrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v u~en~eve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

7., torek

Ric posreduje {olam ovrednotene preizkuse z dose`ki u~encev pri NPZ v 6. razredu.
Seznanitev u~encev z dose`ki v 6. razredu.
Uveljavljanje pravice do vpogleda v u~en~eve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

8., sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v u~en~eve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

MAJ
2022

JUNIJ
2022

9., ~etrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v u~en~eve ovrednotene preizkuse v 6. razredu.
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

10., petek

RIC posreduje {olam spremembe dose`kov (po poizvedbah) u~encev v 9. razredu.

15., sreda

Razdelitev obvestil o dose`kih za u~ence 9. razreda.

16., ~etrtek

RIC posreduje {olam spremembe dose`kov (po poizvedbah) v 6. razredu.

24., petek

Razdelitev obvestil o dose`kih za u~ence 6. razreda.
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PREDMETNIK
PREDMETNIK DEVETLETNE OSNOVNE [OLE
VZGOJNO-IZOBRA@EVALNO PODRO^JE

RAZREDI
1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

SKUPAJ UR
PREDMETA

5. r.

6. r.

7. r.

8. r.

9. r.

A. OBVEZNI PROGRAM
Sloven{~ina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

1631,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

1318,0

2

2

2

3

4

4

3

3

796,0

Tuji jezik
Likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1

1

1

487,0

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

452,0

2

3

Dru`ba

175,0

Geografija

1

2

1,5

2

221,5

Zgodovina

1

2

2

2

239,0

1

1

Domovinska in dr`avljanska kultura in etika
Spoznavanje okolja

3

3

70,0

3

315,0

Fizika

2

2

134,0

Kemija

2

2

134,0

1,5

2

116,5

Biologija
Naravoslovje

2

Naravoslovje in tehnika

3

210,0
2

Gospodinjstvo
3

3

3

3

1

1,5

3

3

Izbirni predmeti*
Oddel~na skupnost

0,5

175,0

3

Tehnika in tehnologija

[port

3

0,5

0,5

1

1

140,0
87,5

2

2

2

2/3

2/3

2/3

204,0/306,0

0,5

0,5

0,5

103,5

Skupaj vseh ur

834,0

7843,5/7945,5

[tevilo predmetov

6

7

7

8

9

11

14

16

14

[tevilo ur tedensko

20

23

24

23,5

25,5

25,5

28

28,5

28,5

[tevilo tednov pouka

35

35

35

35

35

35

35

35

32

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

150,0

Naravoslovni dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

135,0

Tehni{ki dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

165,0

[portni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

225,0
675,0

Skupaj vseh ur
[tevilo tednov dejavnosti

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

B. RAZ[IRJENI PROGRAM
Neobvezni izbirni predmeti - prvi tuji jezik

2

Neobvezni izbirni predmeti - drugi tuji jezik
Neobvezni izbirni predmeti - drugi tuji jezik ali
umetnost, ra~unalni{tvo, {port, tehnika
Individualna in skupinska pomo~ u~encem

2/1

2/1

2/1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni in dodatni pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Interesne dejavnosti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

* Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi
starši.
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[TEVILO U^ENCEV PO RAZREDIH
RAZRED

[TEVILO ODDELKOV

DE^KOV

DEKLIC

SKUPAJ

1. a

1

14

5

19

1. b

1

13

6

19

SKUPAJ

2

27

11

38

2. a

1

6

12

18

2. b

1

6

13

19

2. c

1

8

13

21

SKUPAJ

3

20

38

58

3. a

1

12

12

24

3. b

1

14

11

25

SKUPAJ

2

26

23

49

SKUPAJ I. VIO

7

73

72

145

4. a

1

9

11

20

4. b

1

10

9

19

4. c

1

9

11

20

SKUPAJ

3

28

31

59

5. a

1

16

10

26

5. b

1

14

11

25

SKUPAJ

2

30

21

51

6. a

1

14

7

21

6. b

1

11

10

21

6. c

1

12

9

21

SKUPAJ

3

37

26

63

SKUPAJ II. VIO

8

95

78

173

7. a

1

8

12

20

7. b

1

9

12

21

7. c

1

10

10

20

SKUPAJ

3

27

34

61

8. a

1

17

8

25

8. b

1

15

10

25

8. c

1

15

10

25

SKUPAJ

3

47

28

75

9. a

1

9

14

23

9. b

1

8

14

22

9. c

1

8

12

20

SKUPAJ

3

25

40

65

SKUPAJ III. VIO

9

99

102

201

SKUPAJ

24

267

252

519

3

3

6

6

3

9

5

5

10

2

4

6

1. k
2. k
3. k
4. k

1
1

5. k

1

7

7

14

SKUPAJ

3

23

22

45

1

3

4

1

2

1

3

1. f
2. f
3. f

2

1

3

4. f

1

3

4

5. f

1

0

1

1

SKUPAJ

2

6

9

15

SKUPAJ S
PODRU@NICAMA

29

296

283

579
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OCENJEVALNA OBDOBJA
PRVO OCENJEVALNO OBDOBJE
Od 1. septembra 2021 do 31. januarja 2022, število dni pouka: 98.
DRUGO OCENJEVALNO OBDOBJE
Od 1. februarja 2022 do 15. junija 2022, število dni pouka za devetošolce: 85
oziroma do 24. junija 2022 za učence od 1. do 8. razreda, število dni pouka: 92.
Skupaj: 190 dni pouka in dejavnosti za učence od 1. do 8. razreda in 183 dni pouka in dejavnosti za učence
9. razreda.
9. 9. 2021 smo bili z okrožnico MIZŠ obveščeni o spremembi šolskega koledarja za šolsko leto 2021/2022.
7. 2. 2022 je po novem pouka prost dan.

GOVORILNE URE, RODITELJSKI SESTANKI
Na osnovi izvedbenega protokola vzgoje in izobraževanja na osnovi modelov in priporočil s strani MIZŠ v
razmerah, povezanih s Covid 19, potekajo govorilne ure in roditeljski sestanki na daljavo oziroma po telefonu
ali preko računalniške oziroma video povezav.
Izjemoma lahko potekajo v živo, a ob upoštevanju priporočil glede medosebne razdalje ter uporabe maske.

RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI
Zap.
{t.

1.

Datum

Okvirne vsebine

Sestanek po posameznih oddel~nih skupnostih (OS)
Vsebine dolo~ijo razredniki glede na prednostne naloge {ole: ukrepi za zagotavljanje zdravja in varnosti, RaPseptember 2021 Gibanje in zdravje za dobro psihofizi~no po~utje, {olske novosti in pravila, eti~na {olska vsakdanjost,
nacionalno preverjanje znanja, usklajevanje pri~akovanj, projekt Mepi za deveto{olce, lo~eno zbiranje
odpadkov in var~evanj z energijo, {portno-zabavne aktivnosti s star{i in {e kaj.

2.

januar 2022

U^NI USPEH U^ENCEV, PRIPRAVA NA NPZ, POKLICNA ORIENTACIJA,
9. RAZRED [E PRAZNOVANJE ZAKLJU^KA [OLANJA – VALETA

3.

maj 2022

PRIREDITVE, POHODI IN DRUGE DEJAVNOSTI PO PROGRAMU OS TER VSEBINE
POVEZANE Z EVALVACIJO DELA OS

REKREATIVNI ODMOR ZA U^ENCE III. VIO
V tem šolskem letu v okviru ponudbe obogatitvenih dejavnosti ob upoštevanju Covid ukrepov nadaljujemo z
rekreativnim odmorom za učence. Le-ti se lahko priključijo k strokovno vodenim rekreativnim dejavnostim vsak
dan v rekreativnem odmoru od 10.00 do 10.20.
Učenci I. in II. VIO imajo možnost za zadovoljevanje potrebe po gibanju na svežem zraku v 15-minutnem
odmoru. Odmori so namenjeni tudi vzpostavljanju razmerja med psihičnimi obremenitvami in potrebami otrok
po gibanju. Učitelj suvereno odloča o času in trajanju odmora.

DELOVNI ^AS ZAPOSLENIH
Zaposleni strokovni delavci imajo opredeljen delovni čas na osnovi urnikov izvajanja pouka obveznega in
razširjenega programa in drugih dejavnosti (GU, RS ...).
Ostali strokovni delavci in tehnično osebje opravljajo delo v času od 6.00 do 14.00 oziroma od 7.00 do 15.00,
popoldan pa od 13.00 do 21.00 oziroma od 14.00 do 22.00.

DODATNI POUK
Učenci pri dodatnem pouku v skladu z lastnim zanimanjem nadgrajujejo in širijo ter poglabljajo znanje. Učijo
se uporabljati različne učne pripomočke in ne le iskati informacije s pomočjo različnih medijev, ampak jih tudi
kritično ovrednotiti. Sodelujejo pri projektih, natečajih ter tekmovanjih na šolskem, regijskem in državnem
tekmovanju.
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DOPOLNILNI POUK
Učenci pri dopolnilnem pouku usvajajo, utrjujejo in poglabljajo znanje, obravnavano pri rednih urah. Odpravljajo
bralne, komunikacijske in druge primanjkljaje. Skušajo dosegati minimalne standarde znanja. Navajajo se na
redno prinašanje šolskih potrebščin in dosledno pisanje domačih nalog. Z na novo pridobljenimi veščinami
izboljšujejo lastno samopodobo, uspešneje dosegajo zastavljene standarde znanja.

ROKI ZA POPRAVNE IZPITE
V šolskem letu 2021/2022 sta razpisana dva roka popravnih izpitov. Prvi rok bo od 16. 6. 2022 do 29. 6. 2022
(9. razred) oziroma od 27. 6. 2022 do 8. 7. 2022 (1. do 8. razred), drugi pa od 18. 8. 2022 do 31. 8. 2022.

ZAVAROVANJE OTROK
Kot vsa leta doslej je tudi letos mogoče skleniti zavarovanje otroka pri različnih zavarovalnicah. Odgovornost
za zavarovanje otroka je prenesena na starše.

SAFE.SI
Je nacionalna točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za učence. To šolsko leto se bodo
izvedle naslednje tematske delavnice:
- 3. razred: Ne bodi ovčka na internetu (45 min)
- 6. in 8. razred: Spletni bonton (90 min)

PARKIRNA MESTA ZA STAR[E
Starši lahko za parkiranje osebnih avtomobilov uporabite parkirna mesta ob zelenici do pešpoti do šole.
Parkiranje in ustavljanje na cestišču brez označb je strogo prepovedano in bo s strani občinskega redarja in
policije nadzorovano. Strogo je prepovedana vožnja z motornimi vozili po prenovljeni ploščadi pred šolo.

ELEKTRI^NA POLNILNA POSTAJA ZA AVTOMOBILE
Pri VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, ob cesti, ki vodi na parkirna mesta za šolo, je Občina Rogaška Slatina namestila
polnilno postajo za električne avtomobile.

PREDSEDNIKI ODDEL^NIH SKUPNOSTI
CENTRALNA ŠOLA
1. a
Filip Artič
1. b
Zara Kitak
2. a
Ana Plemenitaš
2. b
Almedina BajšiniK
2. c
Tian Jost
3. a
Karolina Mrkša
3. b
Oto Ferjanič
4.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
6.

a
b
c
a
b
a
b
c

7. a
7. b
7. c
8. a
8. b
8. c
9. a
9. b
9. c

Anabela Krumpak
Evelin Pale Završnik
Aja Krajnc
Anej Cvetko
Lina Kovačić
Maj Gotilin
Gal Berk
Alina Gerečnik

Maja Lešnik
Zoja Gotlin
Lan Sambolić
Jošt Plemenitaš
Dominik Sever
Lan Kitak
Klara Lešnik
Sara Ivič
Jan Lah

POŠ KOSTRIVNICA
1., 2. k
Eva Tadina
3., 4. k
Ema Jančič
5. k
Maša Bele
POŠ SVETI FLORIJAN
1., 2. in 3. sf Nika Halužan
4. in 5. sf
Karin Jerič
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NA NA[I [OLI DELUJE OTRO[KI PARLAMENT
Pri interesni dejavnosti šolski parlament se bodo učenci pripravljali na določeno temo in vsebino, ki jo bodo
zapisali doma v obliki govora. Nato bodo omenjeni govor predstavljali v obliki debatnega govora, iskali
argumente, podpore, kresali svoja mnenja z nasprotno skupino in poskušali uskladiti mnenja do te mere, da
poiščejo najboljšo rešitev za korist človekovega bivanja. Pomemben del argumentacije pa so tudi načini
predstavitve svoje teme, zato se bodo komunikacijske veščine in spretnosti javnega nastopanja, samozavestnega
spontanega govora ter sposobnost hitrega odzivanja na dane izzive tesno prepletali z vsebino interesne
dejavnosti.
3. a - Jaša Hržina
7. b - Ana Kolar
3. b - Emina Nušinović
7. c - Angelika Horvat Drovenik
5. a - Val Medved
8. a - Mitja Jančič
5. b - Ajda Černoša
8. b - Tai Rodić
6. a - Jakob Zupan
8. c - Kaja Staroveški
6. b - Alana Šućur
9. a - Pia Jager
6. c - David Kropec
9. b - Tine Voukan
7. a - Patrik Ostrovška
9. c - Matic Šket

URNIK IZBIRNIH PREDMETOV ZA 7., 8. in 9. razred
1. KEMIJA V ŽIVLJENJU (ZINKA GJURAS)
- TOREK 6., 7. URA I. POLLETJE
2. SODOBNA PRIPRAVA HRANE (BRINA MEŠKO)
- TOREK 6., 7. URA I. POLLETJE; 1. skupina
- TOREK 6., 7. URA II. POLLETJE; 2. skupina
3. ANSAMBELSKA IGRA (ŠPES MARJA)
- ČETRTEK 6. URA
4. LIKOVNO SNOVANJE 1 (BRANKA UNVERDORBEN)
- ČETRTEK 6., 7. URA I. POLLETJE
5. LIKOVNO SNOVANJE 2 (BRANKA UNVERDORBEN)
- PONEDELJEK 6., 7. URA I. POLLETJE
- TOREK 6., 7. URA II. POLLETJE
6. LIKOVNO SNOVANJE 3 (BRANKA UNVERDORBEN)
- PONEDELJEK 6., 7. URA II. POLLETJE
- TOREK 6., 7. URA I. POLLETJE
7. NEMŠČINA 1 (NINA GAŠPARAC)
- TOREK 6., 7. URA
8. NEMŠČINA 2 (NINA GAŠPARAC)
- ČETRTEK 0., 2. URA
9. NEMŠČINA 3 (NINA GAŠPARAC)
- PONEDELJEK 6., 7. URA
10. ŠPANŠČINA 1 (TINA DIMEC IVANJKO)
- PETEK 6., 7. URA
11. ŠPANŠČINA 2 (TINA DIMEC IVANJKO)
- ČETRTEK 0., 2. URA
12. OBDELAVA GRADIV LES (MATEJ ŠPOLJAR)
- TOREK 6., 7. URA II. POLLETJE
13. NAČINI PREHRANJEVANJA (BRINA MEŠKO)
- PONEDELJEK 6., 7. URA I. POLLETJE
14. MATEMATIČNE DELAVNICE 7 (JELKA ŽUPANEC)
- ČETRTEK 0. URA
15. MATEMATIČNE DELAVNICE 8 (JELKA ŽUPANEC)
- PONEDELJEK 0. URA
16. SONCE, LUNA, ZEMLJA (IGOR BAHAR)
- TOREK 6. URA
17. ŠAHOVSKE OSNOVE (IZTOK MAJCENOVIČ)
- SREDA 7. URA
18. UREJANJE BESEDIL (MITJA ŠTORMAN)
- PONEDELJEK 6., 7. URA I. POLLETJE
19. ŠPORT ZA SPROSTITEV (JANKO BASTAŠIČ)
- PONEDELJEK 6. URA 1. skupina
- TOREK 6. URA 2. skupina
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20. ŠPORT ZA ZDRAVJE (IZTOK MAJCENOVIČ)
- ČETRTEK 1. URA 1. skupina
- ČETRTEK 2. URA 2. skupina
21. IZBRANI ŠPORT ODBOJKA (JANKO BASTAŠIČ)
- PETEK 1. URA 1. skupina
- PETEK 2. URA 2. skupina
22. IZBRANI ŠPORT ODBOJKA (PETRA POLAJŽER)
- PETEK 2. URA 3. skupina

URNIK NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
1. NEMŠČINA (Barbara Stojnšek)
- TOREK 6. in 7. URA
2. TEHNIKA (MATEJ ŠPOLJAR)
- PONEDELJEK 6. in 7. URA I. polletje (5. in 6. razred)
- TOREK 6. in 7. URO I. polletje (4. razred)
3. UMETNOST (Branka Unverdorben)
- PONEDELJEK 0. URO I. polletje
- (Marja Špes) - PONEDELJEK 0. URA II. polletje
4. ŠPORT (Marko Čonžek)
- PONEDELJEK 6 . URA 1. skupina (4. razred)
- TOREK 0. URA 2. skupina (5. in 6. razred)
- TOREK 6. URA - POŠ KOSTRIVNICA
5. FRANCOŠČINA(Tina Dimec Ivanjko)
- PONEDELJEK 6. in 7. URA

URNIK RAP – GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO
PSIHOFIZI^NO PO^UTJE
Vsebine razširjenega programa RaP se izvajajo na centralni in obeh podružničnih šolah in zajemajo področja
gibanja, prehrane in zdravja.
RaP gibanje
- Z žogo in gibanjem do izboljšanja gibalne učinkovitosti
- ABC gibanje za zdravje
- S korektivno vadbo do pravilne drže, zdravja in dobrega počutja
- S plesom in gibanjem za dobro počutje, sprostitev in umiritev
- Ujemi ritem
- Folklornica
- Osnove standardnih in latinsko ameriških plesov
- Ustvarjanje, sprostitev, varnost in gibanje za kakovostno preživljanje prostega časa
RaP prehrana
- Kuharski namigi
- Kuharski podvigi
- Mladi zeliščarji
- Gozdna pedagogika
RaP zdravje
- Ustvarjanje brez meja v otroku prijaznem in varnem okolju
- Prostovoljstvo
- Prometna in varna mobilnost
- S pozitivnimi odnosi do preprečevanja odvisnosti in nasilja
- Gibanje v naravi in kakovostno preživljanje prostega časa
- Živim zdravo z naravo
- Na travniku in ob vodi
- Mladi z zeleno paro naprej
Vsebine izvajanih ur RaP se ne ocenjujejo.
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Urnik RaP

0.

7.30-8.15

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
Gibanje v naravi, sprostitev
S pozitivnimi odnosi do
Gibanje v naravi, sprostitev
in kakovostno pre`ivljanje prepre~evanja odvisnosti in in kakovostno pre`ivljanje
prostega ~asa
nasilja
prostega ~asa
3. r
od 8. do 9. r
od 6. do 7. r.
Urban [ipec
Urban [ipec
Urban [ipec
Prostovoljstvo, kot zdravo,
varno in kakovostno
Ustvarjanje brez meja
Osnove latinsko-ameri{kih
in standardnih plesov
pre`ivljanje prostega ~asa
od 6. do 9. r.
Marja [pes
od 5. do 7. r.
Goran Kora`ija
Barbara Lazi~ki

^ETRTEK
ABC gibanje za zdravje
1. r.
Urban [ipec

Ustvarjanje brez meja
od 6. do 9. r.
Goran Kora`ija

Kick box in meditacija
od 3. do 9. r.
Jo`e Ogris
Prostovoljstvo, kot zdravo,
varno in kakovostno
pre`ivljanje prostega ~asa
od 5. do 7. r.
Barbara Lazi~ki

Kick box in meditacija
od 3. do 9. r.
Jo`e Ogris
1.

PETEK
Z `ogo in gibanjem do
izbolj{anja gibalne
u~inkovitosti
od 4. do 5. r.
Urban [ipec

8:15-9:00

REKREATIVNI ODMOR 7. - 9. RAZRED - Urban [ipec

2.

9:15 - 10:00

3.
4.
5.

10:20 - 11:05
11:10 - 11:55
12:00 - 12:45

6.

12:50 - 13:35

Prometna in varna
mobilnost
8. r.
Urban [ipec

Z `ogo in gibanjem do
izbolj{anja gibalne
u~inkovitosti
2. r.
Urban [ipec
Kuharske
delavnice/kuharski podvigi
od 6. do 9. r.
(drugo polletje)
Brina Me{ko

@ivim zdravo z naravo
od 1. do 2. k
Urban [ipec

Mladi zeli{~arji
od 1. do 3. r
Marjana Plemenita{

S pozitivnimi odnosi do
prepre~evanja odvisnosti in
nasilja
9. r
Urban [ipec

Ritmika (ujemi ritem)
od 1. do 5. k
Tanja Pir{

Folklornica
od 1. do 3. r
Anja Plemenita{
Na travniku in ob vodi
od 4. do 5. f
Sonja Mauko Purgaj

7.

Kuharski namigi
(drugo polletje)
od 1. do 3. r
Marjana Zajko
Kuharske
delavnice/kuharski podvigi
13:40 - 14:25
od 6. do 9. r.
(13:50 - 14:35)
(drugo polletje)
Brina Me{ko

@ivim zdravo z naravo
od 3. do 4. k.
Urban [ipec

Gozdna pedagogika
od 2. do 6. r.
Nata{a Berk

Osnove latinsko-ameri{kih
in standardnih plesov
Marja [pes
Kuharski namigi
od 1. do 3. r.
(prvo polletje)
Marjana Zajko

8.

14:25 - 15:10
(14:35 - 15:20)

Kuharski namigi
(drugo polletje)
od 1. do 3. r
Marjana Zajko

Ustvarjanje, sprostitev,
varnost in gibanje za
kakovostno pre`ivljanje
prostega ~asa
od 1. do 5. f
Urban [ipec

Kuharski namigi
(prvo polletje)
od 1. do 3. r
Marjana Zajko

PROGRAM ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE
Strokovna služba ZD Rogaška Slatina še usklajuje program zobozdravstvene vzgoje in ga posreduje šoli naknadno.
V planu so predavanja za učence posameznih razredov, tekmovanje za čiste zobe pa odpade.

stran 34

RAZPORED PREVENTIVNIH ZOBOZDRAVSTVENIH PREGLEDOV
Zaradi ukrepov vezanih na epidemiološko stanje se bodo preventivni zobozdravstveni pregledi izvajali v
kolikor bo mogoče istočasno s sistematskimi pregledi.
Sistematski zobozdravstveni pregledi se izvajajo od 8.30 v zobni ordinaciji Bojane Debeljak Danielov, dr. dent.
med., v Zdravstvenem domu Rogaška Slatina. Učenci morajo imeti s seboj zdravstveno kartico in zobno ščetko.
20. 9. 2021
21. 9. 2021
27. 9. 2021
28. 9. 2021
30. 9. 2021
4. 10. 2021
5. 10. 2021

2. a
8. a (zobozdravstveni in sistematski
pregled)
2. c
8. b (zobozdravstveni in sistematski
pregled)
4. a
4. b
8. c (zobozdravstveni in sistematski
pregled)

7. 10. 2021
11. 10. 2021
14. 10. 2021
18. 10. 2021
8. 11. 2021
11. 11. 2021
15. 11. 2021
14. 12. 2021

4. c
7. a
7. b
7. c
1., 2., 4. k
1., 2., 4. f
2. b
1. a, 1. b ( zobozdravstveni in
sistematski pregled)

RAZPORED PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV
Na sistematske preglede gredo ločeno dekleta in fantje določenega oddelka. Učenci morajo imeti v prostoru ves
čas zaščitne maske. Sedejo na za to označena mesta, ki zagotavljajo ustrezno medosebno varnostno razdaljo.
Učitelj spremljevalec zagotavlja red in disciplino in je ves čas z učenci. V ZD zagotavljajo, da v času pregleda
učencev ne bo drugih pacientov v istem prostoru (preusmerili jih bodo na drugo mesto).
21. 9. 2021
28. 9. 2021
5. 10. 2021
2. 11. 2021
9. 11. 2021

8. a (zobozdravstveni in sistematski
pregled)
8. b (zobozdravstveni in sistematski
pregled)
8. c (zobozdravstveni in sistematski
pregled)
6. a (cepljenje HPV - 1.doza)
6. b (cepljenje HPV - 1.doza)

16. 11. 2021
23. 11. 2021
17. 12. 2021
1. 2. 2022
15. 2. 2022
7. 6. 2022
2.doza)

6. c (cepljenje HPV - 1.doza)
7. a, 7. c (cepljenje HPV - 2.doza)
1. f, 3. f, 1. k, 3. k
3. a
3. b
6. a, 6. b , 6. c (cepljenje HPV -

Sistematski pregledi se izvajajo od 8.00 v otroškem dispanzerju dr. Mateja Slivnika, spec. pediatra in spec.
šolske medicine, v Zdravstvenem domu Rogaška Slatina. Učenci morajo imeti s seboj zdravstveno kartico in
knjižico cepljenja.

CEPLJENJE PROTI OKU@BI S HPV
V rednem programu cepljenj, ki jih financira ZZZS, se tudi v tem šolskem letu izvaja prostovoljno cepljenje
proti HPV. Proti okužbi s HPV bodo cepljene deklice, letos prvič tudi dečki, ki obiskujejo 6. razred osnovne
šole, izključno na osnovi predhodne izjave staršev o privolitvi. Cepljenje bo potekalo v otroškem dispanzerju
ZD Rogaška Slatina. Predvidena sta dva odmerka: prvi odmerek ob sistematskem pregledu: 6. a – 2. 11. 2021,
6. b – 9. 11. 2021, 6. c – 16. 11. 2021, drugi odmerek – 7. 6. 2022.
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9. A

3. A

RaP

5
od 12.00 do
12.45

6
od 12.50 do
13.35

7
od 13.55 do
14.40

4
od 11.10 do
11.55

KK

6. C

2
od 9.15 do
10.00

3
od 10.20 do
11.05

5. A

5. B

1
od 8.15 do
9.00

N[P

9. A

6. C

RaP

II.

[SP

8. C

4. C

2. A

2. C
FIT

III.

PONEDELJEK

0
od 7.30 do
8.15

I.

RaP

8. C

1. B
FIT

1. A
FIT

3. B

4. B

B.

[SP

6. C

5. B

6. AB

N[P

I.

KK

KK

6. C

2. B

6. AB

RaP

4. A

2. A

1. B

1. A

6. AB

III.

TOREK
II.

4. B

3. B

3. A

2. C

4. C

B.

8. AB

7. AB

6. AB

9. BC

DNU
KO[.

I.

KK

KK

8. AB

7. AB

6. AB

9. BC

RaP

2. C

7. AB

1. A

1. B

8. C

9. BC

DNU
NOG.

III.

SREDA
II.

3. B

4. A

2. A
FIT

2. B

8. C

3. A

B.

DNU
NOG.

6. C

7. AB

6. AB

RaP

7. C

RaP

I.

6. C

7. AB

6. AB

9. A

7. C

4. C

7. AB

6. AB

[ZZ

[ZZ

III.

^ETRTEK
II.

4. B

2. B

5. A

1. B

2. A

B.

8. AB

9. BC

I[PO
RaP

7. C

RaP

I.

KK

KK

8. AB

9. BC

I[PO

7. C

DNU
KOŠ.

9. BC

3. B
FIT

1. A

5. B

I[PO

III.

PETEK
II.

5. A

3. A
FI T

2. C

4. A

B.

URNIK TELOVADNICE

Smo medgeneracijsko povezani.

ZAGOTAVLJANJE PROMETNE VARNOSTI IN
[OLSKI PREVOZI
NA PODRO^JU PROMETNE VARNOSTI SODELUJE [OLA
Z ZUNANJIMI SODELAVCI
Med številnimi akcijami, ki jih vsako leto načrtujemo skupaj, so tudi varovanje objekta in okolice šole, pešec
in kolesar v prometu (s poudarkom na otrocih), kontrola hitrosti z radarjem (poudarek je na varnosti otrok na
nevarnih odsekih matične in obeh podružničnih šol), kolesarski izpit (obvezna čelada). Sodelujemo pri akciji
Varna pot v šolo, ki poteka ves prvi teden v mesecu septembru, pozneje občasno, po daljših prekinitvah
pouka. Pogovarjamo se o prometu, posledicah igre z žogo na cesti. Na prvi roditeljski sestanek za prvošolce
povabimo policista. Pripravimo in posodabljamo prometno-varnostni načrt šole. Dejavno sodelujemo v nacionalnih
preventivnih akcijah (0,0 šofer, Bodi viden, bodi previden, Hitrost ubija).
Na področju prometne varnosti sodeluje šola s Policijsko postajo Rogaška Slatina, Javno agencijo za zagotavljanje
prometne varnosti, občinskim SPV, ZŠAM in drugimi zunanjimi sodelavci.

PROMETNO-VARNOSTNI NA^RT
IN NA^RT [OLSKIH POTI
Prometno-varnostni načrt in načrt šolskih poti VIZ II. OŠ Rogaška Slatina je zakonsko predpisan šolski
dokument, ki ga vsako leto pregledamo in po potrebi posodobimo ob sodelovanju s policijo in občinskim SPV.
Izdelan je z namenom, da se zagotovi otrokom čim večja varnost na prometnih površinah ob prihodu v šolo
in odhodu domov, v času pouka, v času PB in varstva, ob ekskurzijah, izletih in drugih dejavnostih šole. Skrb
za varnost v prometu ni več samo stvar posameznika ali šole, ampak je potrebna celotna družba, tako z vidika
same varnosti pri vključevanju v promet v vsakdanjem življenju kot tudi z vidika družbene samozaščite. Šola
je ob teh prizadevanjih eden od pobudnikov, za večji uspeh pa je potrebno sodelovanje tudi zunanjih
dejavnikov pri:
- oceni prometne varnosti,
- izdelavi prometno-varnostnega načrta,
- izvajanju prometno-varnostnega načrta šole.
Cilji teh prizadevanj so:
- ohranitev otroških življenj pri vključevanju v promet,
- ugotovitev prometno-varnostne situacije pri prihodu v šolo in odhodu domov,
- čim boljša vzgojenost otrok in staršev pri izbiri varnejših, čeprav mogoče daljših poti v šolo in iz nje,
- iskanje in določanje varnejših poti v šolo,
- usklajevanje pogojev za varnejšo pot v šolo,
- poznavanje cestnoprometnih predpisov.
Dokument je objavljen na šolski spletni strani www.iios-rogaska.com. Starši ga skupaj z otrokom natančno
preberite v tistih delih, ki so ključni za vas in vašega otroka ter bodite posebej pozorni predvsem na 2. del, v
katerem so zajete priporočljive šolske poti in izpostavljena nevarna mesta ter tudi mesta za varno parkiranje
pri šoli. Ponovno vas opozarjamo, da naj otroci izstopajo iz osebnih vozil na krožišču pri šoli. Ustavljanje na
delu dovozne ceste do sosednjih hiš in šole, kjer se ustavljajo tudi šolski avtobusi, pa je strogo prepovedano,
saj je z vidika varnosti nesprejemljivo, povzročajo pa tudi jutranje prometne zagate.
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STAR[I, POSKRBITE ZA PROMETNO VARNOST TUDI SAMI
Prvošolčki v šolo ne smejo prihajati sami, ampak morajo imeti zagotovljeno spremstvo staršev. Z njihovim
pisnim dovoljenjem jih lahko spremljajo tudi otroci, starejši od desetih let. Na poti v šolo in domov morajo
otroci 1. in 2. razreda uporabljati rumeno rutico, ob zmanjšani vidljivosti pa poleg nje tudi predpisani
odsevnik, kresničko.
Otroci se lahko vozijo v osebnih avtomobilih le, če so starosti primerno zavarovani v homologiranih sedežih,
ki omogočajo uporabo običajnih varnostnih pasov. Otroci, nižji od 150 cm morajo biti ustrezno zavarovani v
otroškem varnostnem sedežu.
Starši, opozarjajte svoje otroke na previdnost v prometu, hkrati pa tudi sami upoštevajte vse cestnoprometne
predpise. Ne kršite jih, saj jim s tem dajete slab zgled.
Starši, vi ste najodgovornejši za pravilno vedenje svojega otroka v prometu.

PROJEKT TRAJNOSTNA MOBILNOST V [OLAH
Z aktivnostmi Trajnostna mobilnost bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2021/2022, saj smo ugotovili, da je
potrebno nadaljevati z ozaveščanjem in dejanskim delovanjem za spremembo v načinu življenja. Učence bomo
še naprej motivirali, ozaveščali, da začnejo razmišljati o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega
prevoza v vsakdanjem življenju in živeti na takšen način. S tem želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih
obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem krepitev njihovega zdravja. Učitelji bodo učence spodbujali,
da bodo v šolo prihajali na trajnosten način – peš, s kolesom, z rolerji, s skirojem, z javnimi prevoznimi
sredstvi ali na način skupne vožnje z osebnim avtomobilom (prilagojeno COVIDU-19).
Učenci bodo izpolnjevali dnevnik aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi, nastajal bo razredni plakat Gremo
peš!, za spodbujanje zavedanja o pomenu trajnostne mobilnosti bodo odgovarjali na različna vprašanja.
S projektom, ki ga razpisuje Ministrstvo za infrastrukturo, lahko prispevamo svoj delež k spreminjanju
potovalnih navad in pripomoremo k izboljšanju pogojev bivanja in k trajnostnemu razvoju.

VARNO NA KOLESU
Vseslovenski kolesarski projekt Varno na kolesu je namenjen zagotavljanju prometne varnosti najmlajših
kolesarjev. Izpostavlja varno vožnjo s kolesom, katere osnova sta popolno opremljeno kolo ter kolesarska
čelada, skozi prizmo varnosti pa opozarja tudi na problematiko neurejene kolesarske infrastrukture v
marsikaterem slovenskem kraju. Poleg varnosti je temeljni namen projekta tudi spodbujanje kolesarstva
kot zdravega načina življenja, ki posameznikom prinaša kakovostnejše življenje. Pri tem projektu sodelujejo
učenci in učenke, ki v aktualnem letu opravljajo kolesarski izpit.

NEKAJ NASVETOV U^ENCEM ZA VARNO POT V [OLO
Najkrajša pot ni vedno najvarnejša pot.
Uporabljajmo pločnike.
Cesto prečkajmo na prehodih za pešce.
Hoja po progi in prečkanje železniških tirnic zunaj urejenih prehodov sta življenjsko nevarni.
Kjer ni urejenega pločnika, uporabljamo za hojo praviloma skrajno levo stran vozišča v smeri hoje.
Kjer ni urejenega prehoda za pešce, prečkamo vozišče na preglednem delu, hodimo v gosjem redu.
Uporabljajmo čim več površin, po katerih ne poteka javni promet.
Otroci se naj v šolo vozijo le s tehnično brezhibnimi kolesi, opravljenimi kolesarskimi izpiti in
obvezno morajo uporabljati zaščitno čelado.
Kolo z motorjem lahko uporabljajo otroci, starejši od 14 let, z opravljenim preizkusom v znanju
cestnoprometnih predpisov in obvezno varnostno čelado.
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NAU^ITE SVOJEGA OTROKA, DA BO PAZLJIV PE[EC.
POZORNO NA CESTI V @IBERNIK!
Otroci, zlasti najmlajši, niso sposobni sami varno prečkati ceste. Njihova starost in majhna višina pomenita
nevarnost. Zakon o varnosti cestnega prometa zato med drugim nalaga staršem in drugim odraslim, ki skrbijo
za otroka, da morajo poskrbeti, da bo imel do sedmega leta ustrezno spremstvo na poti v vrtec ter šolo in
domov.
Ne pozabite!
Ko otroci shodijo, jih morate začeti učiti tudi varne hoje v prometu.
Otroka v prometu ves čas nadzorujte. Majhni otroci ne smejo nikoli sami prečkati ceste.
Otroke učite z razlaganjem, medtem ko prečkate cesto skupaj z njimi.
Pohvalite jih za vse, kar naredijo pravilno pri učenju varne hoje v prometu, ter jih spodbujajte.
Otrokom bodite zgled ne samo kot pešci, temveč tudi kot vozniki in kolesarji.
Ne hodite z otrokom po kolesarski stezi!
Kot voznik dajajte prednost kolesarjem na kolesarski stezi, še posebej, ko prečkajo cesto.
Kako?
Ustavimo korak od roba pločnika ali od roba ceste.
Opazujmo promet.
Poglejmo najprej levo, nato desno in spet levo.
Ustavimo se ob robu ceste in z dvigom roke pokažemo voznikom, da želimo čez cesto.
Cesto prečkajmo šele tedaj, ko se vozilo ustavi oziroma so se ustavila vozila z obeh strani, če je promet zelo
gost. Posebej pozorni bodimo na prehodih za pešce, ki so novi ali nevarnejši. Na mestih (ravninah), kjer
vozniki vozijo hitreje od dovoljene hitrosti (Celjska cesta, nova cesta v Žibernik, Ratanska vas, Sp. Negonje),
bodimo še posebej pozorni in previdni pri sodelovanju v prometu. Šele ko se prepričamo o tem, da je cesta
prosta in varna, jo prečkamo na prehodu za pešce.

ZAGOTAVLJANJE PROMETNE VARNOSTI U^ENCEV
Projekti
V šolskem
Preventina
vi področju varnosti v cestnem prometu
Ciljna postavljajo otroka v vlogo pešcev in kolesarjev.
Zunanji
Namen
Aktivnosti
Trajanje
ojekti
sodelavci
letuprnačrtujemo
številne preventivne akcije:skupina

Za~etek
{olskega leta

Pregled in urejanje varnih {olskih poti,
z a g o t av l j a n j e r u t i c i n o d s e v n i h t e l e s ,
Z razli~nimi preventivnimi
r a z d e l i t ev k n j i g i c P r v i ko r a k i v s v e t u
aktivnostmi zagotoviti varno pot v vsi u~enci
prometa, postavitev plakatov {olska pot,
{olo in iz nje.
sprehod v promet s policisti ter Z[AM,
varovanje prehodov.

SPV, Z[AM,
POLICIJA,
AVP

September
oz. do
zaklju~ka
vseh
aktivnosti.

Trajnostna
mobilnost

U~ence bomo {e naprej motivirali,
o z av e { ~ a l i , d a z a ~ n e j o r a z m i { l j a t i o
pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe
Ozave{~anje in delovanje za
javnega prevoza v vsakdanjem
vsi u~enci
spremembo v na~inu `ivljenja
` iv l j e n j u . S t e m ` e l i m o p r i s p eva t i k
z m a n j { a n j u o ko l j s k i h o b re m e n i t ev, k
s p o d bu j a n j u g i b a n j a o t ro k i n s t e m
krepitev njihovega zdravja.

POLICIJA

Skozi celo
{olsko leto.

Policist Leon

S e z n a n i t e v o t ro k z n e v a r n o s t m i , s
katerimi se lahko sre~ajo v
vsakdanjem `ivljenju.

U ~ e n c i s k u p a j s p o l i c i s t o m re { u j e j o
delovni zvezek, v katerem so varnostne
vsebine razdeljene v pet sklopov:
promet, pirotehnika, nasilje,
kriminaliteta, kolo.

POLICIJA

Po dogovoru
s policisti.

Bodi
preViden

vsi u~enci,
R a z d e l j e v a n j e p r e v e n t i v n i h g r a d i v,
Pove~anje uporabe odsevnih teles ob star{i in
p o g ovo r n a t o t e m o , z a g o t av l j a n j e
zmanj{ani vidljivosti.
stari
odsevnih teles.
star{i

SPV, ZŠAM,
POLICIJA,
AVP

Skozi celo
{olsko leto.

Usposabljanje Usposobiti otroke za varno vo`njo s
za vo`njo
kolesom, spodbujanje uporabe
kolesa kot prevoznega sredstva.
kolesa

5. r.

5. r.

Pridobitev teoreti~nega in prakti~nega
znanja v 5. razredu

POLICIJA,
Februar,
Z[AM,
marec, april,
Kolesarski
maj, junij.
klub Roga{ka

ZAGOTAVLJANJE PO@ARNE VARNOSTI
Na osnovi načrta odzivanja v primeru naravnih in drugih nesreč bomo v mesecu požarne varnosti ob sodelovanju
s prostovoljnimi gasilci PGD Rogaška Slatina izvedli vajo evakuacije učencev in zaposlenih iz prostorov šole in
telovadnice.
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Smo bogati v razli~nosti.

ODDELKI PODALJ[ANEGA BIVANJA
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V ODDELKIH PODALJ[ANEGA BIVANJA
Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku
in je namenjen učencem od 1. do 5. razreda.
Strokovno vodeno podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:
- SPROSTITVENE DEJAVNOSTI,
- SAMOSTOJNO UČENJE,
- PREHRANO in
- USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA.
Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka.
Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju
interesov, potreb in želja učencev in staršev.
PROJEKT

NOSILEC

TEDEN OTROKA

u~iteljice OPB, Marjana Zajko

EVROPSKA VAS

u~iteljice OPB

EKO PROJEKTI

Alenka Klemen~i~

LJUDSKO IZRO^ILO

Mojca Kmetec

RAZSTAVA OPB OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE

Alenka Klemen~i~

MAVRI^NO SRE^ANJE

Helena Mik{a, Marjana Zajko

MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST IN SO@ITJE - PROSTOVOLJSTVO Natalija Horvat
CICI VESELA [OLA

Helena Mik{a, Alenka Klemen~i~, Natalija Horvat

SOBIVANJE

Helena Mik{a, Alenka Klemen~i~, Mojca Kmetec, Nata{a Berk, Natalija Horvat

Z IGRO IN USTVARJANJEM V PO^ITNICE

Urban [ipec

[OLA SOBIVANJA
Učitelji in učenci OPB sodelujemo v projektih ŠOLA SOBIVANJA.
Šola sobivanja združuje projekte iz vseh področij trajnostnega razvoja in celostno obravnava
tematiko tega (Živim zdravo, Spodbujamo prijateljstvo, Varno v šolo in vrtec…).
LIKOVNO USTVARJANJE S ^LANI DRU[TVA LJUBITELJEV LIKOVNE
USTVARJALNOSTI MAVRICA ROGA[KA SLATINA
Mavrično srečanje se odvija v likovni učilnici naše šole ali na prostem, kjer učenci ustvarjajo
skupaj s člani Društva ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica Rogaška Slatina. Likovno
poustvarjanje učencev, ki se specifično izražajo na likovnem področju, poteka v sproščenem
in ustavarjalnem vzdušju. Učenci razvijajo likovnoizrazne zmožnosti in individualni likovni
izraz, hkrati pa imajo možnost dobiti nasvet od strokovnjakov. Člani društva otrokom pri
delu svetujejo ter jih usmerjajo.
Po končanem ustvarjanju pripravimo razstavo v avli naše šole.
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LJUDSKO IZRO^ILO
Kulturna dediščina in ohranjanje tradicionalnih ljudskih običajev predstavljata nenadomestljivo vrednoto pri
razvijanju osebnosti otrok in ljubezni do ljudskega izročila. Vsaka enota kulturne dediščine, ki je poškodovana
ali uničena, je žal izgubljena, zato jo je smiselno vključiti v aktivno vsakodnevno življenje že v zgodnjem
otroštvu. Izročilo se ohranja le ob posredovanju znanja in izkušenj mlajšim generacijam, pri čemer je vzor
pomembno vzgojno sredstvo.
Ni razloga, da naša preteklost izgublja pomen. Lahko jo ohranjamo in spodbujamo na inovativen način.

V SO@ITJU Z NARAVO
Stremi k temu, da se vzgojno-izobraževalni procesi odvijajo v naravnem okolju, kjer otrok v polnosti okusi
naravo. Narava je čarobni prostor, vedno v gibanju in spreminjanju. Človek je bitje narave in se le z bivanjem,
igro, učenjem nauči temeljnih sposobnosti lastnega bitja, spoštovanja sebe in okolja. Pri doseganju ciljev
upoštevamo naravne značilnosti in potrebe odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj
nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov. To so doživetja, ki prinašajo nove
priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, zaupanje,
ustvarjalnost in pozitivno klimo. V naravi se vse vrti okoli 5-ih elementov (ogenj, voda, zemlja, zrak in kovina).
Tudi človek ima 5 čutil (sluh, vonj, tip, vid, in okus), ki tvorijo harmonijo zaznav.
CILJI:
- razvijanje pozitivnega, odgovornega in spoštljivega odnosa do narave,
- spoznavanje zelišč, živali, prepoznavanje dreves in plodov, iskanje sledi z različnimi raziskovalnimi pristopi,
- razvijanje čutnega doživljanja sveta: opazujemo, poslušamo, vohamo, tipamo, okušamo, čutimo,
- možnost razvoja gibalnih sposobnosti: pridobivanje splošne vzdržljivosti s hojo, ravnotežja s prestopanjem
naravnih ovir,
- sproščanje: telesno, čustveno, mentalno,
- nabiranje naravnega likovnega materiala
- prosta igra

CICI VESELA [OLA
Cici Vesela šola poteka znotraj dejavnosti OPB. Pogovarjamo se o različnih temah, s katerimi se srečujejo
otroci v svojem življenju. Otroke spodbujamo, da sami postavljajo vprašanja in iščejo odgovore v različnih
virih. Teme so iz področja kulture, estetske vzgoje, socialnega učenja, športa, družboslovja, naravoslovja,
tehnike...
Obenem je Cici Vesela šola vseslovenski preizkus znanja, ki ne spodbuja tekmovalnosti, temveč raziskovanje
in sodelovanje.
Otroci ne potrebujejo svoj izvod revije za sodelovanje v Cici Veseli šoli.

MLADI PLANINCI
Planinski krožek na POŠ Kostrivnica deluje v sodelovanju s PD Boč in je namenjen seznanitvi z osnovami
planinstva in aktivnemu preživljanju časa. Potekal bo v okviru dejavnosti OPB. Planirani so vsaj trije izleti v
popoldanskem času in priključitev k izletom v organizaciji PD Boč ob sobotah v spremstvu staršev oz. odrasle
osebe.
Naši cilji so:
- aktivno preživljanje prostega časa,
- razvijanje pozitivnega odnosa do narave in skrb zanjo,
- spoznavanje naravnega bogastva in življenja v naravi,
- skrb za zdravje, varnost samega sebe in ostalih udeležencev na pohodu,
- se seznani z nevarnostmi v gorah,
- razvijanje strpnosti,
- doživlja veselje ob doseganju ciljev.
LEPO NAM BO.

IZDAJA GLASILA U^ENCEM
Ideja za nastanek in izdajo glasila na POŠ Sveti Florijan prihaja na pobudo učencev. Kajti oni vedno znova
presenečajo s svojo ustvarjalnostjo, ki je plod otroške domišljije. Skozi pogovor, risbo in besedo nastaja
vsebina glasila. Končni izdelek nese vsak učenec domov, prav tako pa ponudimo izvod knjižnici centralne šole
in POŠ Kostrivnica.
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CICI UMETNIJE
Na POŠ Sveti Florijan, z učenci od 1. do 3. razreda, vsako leto sodelujemo na natečaju otroških likovnih del,
CICI umetnije, ki ga razpisujejo reviji Ciciban in Cicido in Otroški vrtec Ajdovščina. Na temo, ki jo določijo,
nastajajo likovni izdelki, v katerih se izraža pristna otroška likovna ustvarjalnost. Izbira likovnih tehnik je
svobodna. Likovna dela so individualna ali skupinska. Izbrana dela razstavijo.

STAREJ[I BEREJO MLAJ[IM - OBISK BABICE, DEDKA
Skozi vso šolsko leto si učenci, ki prebirajo knjige, razvijajo zavest o branju in pismenosti nasploh. Še posebej
ponosni pa so starejši učenci takrat, kadar berejo mlajšim učencem. V kulturnem tednu bomo na POŠ Sveti
Florijan na bralno urico povabili tudi naše babice in dedke. S skupnim druženjem želimo spodbujati
medgeneracijsko sodelovanje, spoštovanje, hvaležnost, hkrati pa razvijati povezanost, strpnost, odgovornost.
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Smo kulturno dejavni.

KULTURNA [OLA 2019–2024
KULTURNO DRU[TVO SPOMIN^ICE
»SPODBUJAMO PRETOK MISLI, ŠIRIMO OBZORJA RAZMISLEKA IN KREPIMO KULTURNI DIALOG«
Kulturno-umetniška vzgoja v šoli ni le služba, ampak
poslanstvo, ki si zasluži svoje mesto. Kulturni programi
naše šole so namenjeni notranjim in zunanjim javnostim.
V sklopu prazničnega in priložnostnega dogajanja bomo
pripravili bogat kulturni listovnik 2021/2022 in sodelovali
2019--2024
na potrebnih razpisih občine ali širše.
V Tednu ljubiteljske kulture želimo pripraviti KULTURNI
VRTILJAK v sodelovanju z drugimi društvi Občine Rogaška Slatina na različnih prizoriščih.

OFS SPOMIN^ICE
Ponovno širimo folklorno dejavnost po vertikali, saj bomo k sodelovanju povabili Kostrivničane na CŠ in tudi
starejše učence od 4. razreda dalje. Želeli bi, da folklorna dejavnost zaradi krepitve kulturne dediščine raste
z mladimi upi.
Zato bomo mentorice Mojca Kmetec, Anja Plemenitaš in Mojca Pažon Čonžek združile svoje moči.

OFS VREL^KI
Tudi na POŠ Kostrivnica nadaljujemo folklorno tradicijo, saj se zavedamo, da folklora vedno prispeva k
bogatemu utripu kraja, h kostumski raznolikosti ter ohranjanju ljudskega izročila naroda.

DOBRA FORA TA FOLKLORA!
PRIREDITVE V ORGANIZACIJI ALI SOORGANIZACIJI JSKD, NA KATERIH
BOMO SODELOVALI
V primeru ugodnih epidemioloških razmer se bomo udeležili prireditev v soorganizaciji JSKD (folklora, pevski
zbor).

MLADINSKI TISK
Učenci lahko tudi v tem šolskem letu naročajo mladinski tisk pri šolski poverjenici Marjani Führer, s čimer
si zagotovijo nižjo ceno naročnine. Vzorčne revije si lahko učenci ogledajo v šolski knjižnici in vzamejo na
policah v avli, kjer so tudi naročilnice. Izpolnjene naročilnice vrnejo poverjenici tiska na šoli do predpisanih
rokov.

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2021
Pridružujemo se vseslovenskemu projektu, ki traja od 8. septembra do 10. oktobra. Pripravljamo zanimive
bralne dejavnosti s posebnim poudarkom na medgeneracijskem branju. Tudi na nacionalni ravni se izpostavlja
družinsko branje, zato je v ta namen letos zaživela spletna stran Družinska pismenost.
V okviru projekta sodelujemo tudi v akciji Beremo skupaj, ki bo potekala do konca leta.
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SPOMINSKI DNEVI IN PROSLAVE
DATUM

NASLOV

22. 10. 2021

DAN SPOMINA NA MRTVE, DAN REFORMACIJE

KOORDINATOR

24. 12. 2021

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

Anja Plemenita{,
Barbara Stojn{ek,
Snje`ana Soldat

4. 2. 2022

PRE[ERNOV DAN

Zdenka I`anc,
Matejka Tirgu{ek,
Natalija [logar

22. 4. 2022

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU IN PRAZNIK DELA

24. 6. 2022

DAN DR@AVNOSTI V KC

[C

Suzana Mlakar,
Gabi ^ak{
Zdenka I`anc,
Mojca Pa`on ^on`ek,
Mojca Kmetec

Prav je, da kulturno zaključimo odhod starega leta in v slavnostnem vzdušju pričakamo novo leto. 23. decembra
2021 bo za učence naše šole organizirano praznovanje. Vsi učenci bodo imeli slavnostno kosilo ob praznično
pogrnjenih mizicah in pogrinjkih, ki si jih bodo sami pripravljali v prednovoletnem času.
Omenjeno praznovanje bo potekalo v skladu s covid ukrepi.

TEDEN OTROKA 2021 – RAZIGRAN U@IVAJ DAN!
V projektnem tednu, ki bo potekal od 4. do 10. oktobra 2021, bomo učencem naše šole (centralna šola in obe
podružnici) omogočili vsebinsko bogat program najrazličnejših aktivnosti, ki bodo vsebinsko povezane z
letošnjo osrednjo temo Tedna otroka - RAZIGRAN UŽIVAJ DAN! Kot protiutež epidemiji, šolanju od doma in
posledicam, ki iz tega izhajajo, želimo poudariti pomen igre in igranja. Igra in igranje prinašata veselje in
sproščenost, burita našo domišljijo, nas povezujeta, navdihujeta. Tudi odrasli ne bi smeli pozabiti na igrivost,
saj je to eden najmočnejših osebnih virov moči, ki nam lahko izjemno pomaga v času strahu in pritiskov.
Projektni Teden otroka se bo na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina odvijal že enajsto leto zapored. Tudi v tem
šolskem letu bomo pozvali zavode in knjižnico v Rogaški Slatini, ki bodo pomagali sooblikovati zbirnik
projektnega Tedna otroka, potekalo pa bo tudi tradicionalno druženje učencev OPB I. in II. OŠ Rogaška
Slatina, letos je organizator srečanja JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina.

REGIJSKI ZBOROVSKI BUM ZA MPZ IN OPZ
V četrtek, 2. 6. 2022 bo ob 15. uri potekal Zborovski BUM, tokrat v regionalni izvedbi. Sodelovali bodo pevci
otroških in mladinskih pevskih zborov naše šole. Točen kraj izvedbe tega prelepega zborovskega dogodka bo
znana naknadno.

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

[OLSKI SKLAD
Šolski sklad je namenjen financiranju dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne
financirajo iz javnih sredstev, in sicer za nadarjene učence, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda
pouka, za učence iz socialno šibkejših družin in podobno. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev,
donacij in iz drugih virov. Zbrana sredstva se porabijo v skladu s Pravilnikom o ustanovitvi in poslovanju
šolskega sklada.
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Smo bogati v razli~nosti.

DNEVI DEJAVNOSTI
[PORTNI, KULTURNI, NARAVOSLOVNI IN TEHNI[KI DNEVI
V skladu s predmetnikom devetletne osnovne šole so trije tedni namenjeni dnevom dejavnosti (športni, tehniški,
kulturni in naravoslovni dnevi). Izvajamo jih v lastni režiji ali ob sodelovanju s CŠOD na osnovi trenutnih
Covid razmer in s tem povezanimi ukrepi za zagotavljanje zdravja in varnosti.

PRVI [OLSKI DAN – SPOZNAVNI DAN
Namenjen je seznanjanju učencev z navodili in priporočili (varno prihajanje v šolo, odhajanje iz nje, prenovljena
pravila Šolskega reda, dogovor o komunikaciji v primeru pouka na daljavo, izmenjavi informacij in pridobivanju
podatkov o dostopnosti IKT, informacijam o organizaciji pouka, posredovanju drugih informacij ipd.).
Razredniki morajo dati poseben poudarek psihosocialnemu področju pri pogovoru z učenci in s tem prispevati,
da se bodo učenci počutili varne.
Vsak posebej in vsi skupaj si moramo prizadevati, da bomo zdravi in varni ostali v šoli.

BREZPLA^EN OGLED ANINEGA DVORA
Šola ima enkrat letno v obdobju celotne devetletke možnost brezplačnega ogleda muzejskih zbirk v Aninem
dvoru, in sicer za en razred -- letnik (a., b., c.). Na naši šoli bodo to možnost koristili šestošolci v okviru
kulturnega dne, ko bodo spoznavali kulturne ustanove v domačem kraju.

C[OD
Zap. {t.

datum

razred

{t. u~encev

dom oz. mesto bivanja

strokovni vodja

EKSKURZIJE IN CŠOD
1.

14. 3. 2022

5. a, 5. b,
5. k,
4. f, 5. f

36

C[OD KD - Mesto Ljubljana

2.

19. 4. 2022

8. r

75

C[OD Krajinski park Rakov [kocjan Igor Bahar

3.

24. 5. 2022

6. r

63

C[OD ArboretumVol~ji potok

Marjana Führer

Leonida Medved

TEDENSKI PROGRAMI
1.

februar 2022

5. a, 5. b,
5. k, 5. f

63

v lastni izvedbi

Urban [ipec

2.

od 21. 2. do 25. 2. 2022

3. a, 3. b,
3. k,
od 1. f do 3. f

70

C[OD Jur~ek

razredni~arke

3.

od 7. 3. do 11. 3 2022

6. a, 6. b,
6. c

63

C[OD Gorenje

Marko ^on`ek

4.

od 18. 3. do 20. 3. 2022

od 5. do 9. r

35

C[OD Gorenje
(MPZ vikend program)

Marja [pes

5.

od 28. 3. do 1. 4. 2022

7. a,
7. b,
7. c

60

C[OD Peca

Tatjana Gorenjak,
Marja [pes,
Branka Unverdorben

NA^IN PORAVNAVE STRO[KOV DNEVNIH PROGRAMOV
Starši dobijo pred odhodom v enodnevne centre program in stroškovnik dejavnosti. Na osnovi tega izpolnijo
prijavnico, ki jo učenec odda razredniku. Stroški vseh odhodkov na ekskurzije se poravnajo pred odhodom ali
v celoti, če so znotraj 15 €, če so višji, se pred odhodom poravna le prvi obrok. Šola omogoča staršem plačilo
na več obrokov s položnicami ali preko trajnika, vendar je plačilo prvega obroka vedno pred odhodom na
ekskurzijo.
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FEB.

DEC.

OKT.

SEP.

MESEC

16. 9.

23. 9.

13. 10.

^ET.

^ET.

SRE.

SOB.

26. 2.

^ET.

17. 2.

od
PON.
do
PET.

PET.

4. 2.

od
21. 2.
do
25. 2.

24. 12.

6. 12.

PON.

PET.

22. 10.

PET.

20. 10.

1. 9.

SRE.

SRE.

DATUM

DAN

KD
zopet v {oli

ND
zdrave navade

ŠD
pohod za zdravo
srce

[D
{aljive igre

KD
sprejem
prvo{olcev

ND
zdrave navade

ŠD
pohod za zdravo
srce

[D
{aljive igre

[D
{aljive igre

ŠD
pohod za zdravo
srce

ND
zdrave navade

KD
zopet v {oli

3. R

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava

[D
zimski: igre na
snegu

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava

[D
zimski: igre na
snegu

TD
pust

TD
prazni~ne
delavnice

TD
prazni~ne
delavnice

TD
pust

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava

TD
pust

C[OD
Jur~ek

POUK
([D v C[OD)

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava

TD
prazni~ne
delavnice

KD 1/5
proslava

TD
TD
TD
ustvarjanje z
ustvarjanje z
ustvarjanje z
jesenskimi plodovi jesenskimi plodovi jesenskimi plodovi

2. R

1. R
KD
spoznavni dan

5. R

TD
pust

[D
zimski: igre na
snegu

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava

TD
prazni~ne
delavnice

KD 1/5
proslava

TD
pust

POUK
([D v C[OD)

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava

TD
prazni~ne
delavnice

KD 1/5
proslava

ND
mladostni{tvo

[D
pohod z
orientacijo

[D
pohod z
orientacijo

ND
moj doma~i kraj

ŠD
pohod

ŠD
pohod

KD
KD
kulturna dedi{~ina kulturna dedi{~ina
JSKD
JSKD

KD
spoznavni dan

4. R

TD
pust

POUK
([D v C[OD)

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava

KD
Orglarstvo [krabl

ŠD
predstavitev
{portov: namizni
tenis, borilni
{porti

ŠD
predstavitev
{portov: namizni
tenis, borilni
{porti

TD
pust

[D
zimske aktivnosti

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava,
predavanje

KD
barok v na{ih
krajih

ŠD
pohod

TD
konstrukcijska
zbirka

7. R

ŠD
pohod

ND
muzej
premogovni{tva
Velenje

6. R

[D
pohod

KD
Cerkljansko

9. R

TD
pust

[D
zimske aktivnosti

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava,
predavanje

ND
steklarstvo

TD
pust

[D
zimske aktivnosti

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava
TD 2/5
predavanje

ND
3/5 poklicno
svetovanje po
planu [C RS
2/5 predavanje
vzgojna tematika

ŠD
ŠD
atletski mnogoboj
atletski mnogoboj

[D
pohod

TD
obrtni sejem

8. R
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JUN.

MAJ

APR.

MAR.

MESEC

TOR.

PET.

TOR.

SRE.

24. 5.

3. 6.

14. 6.

15. 6.

IZREDNI

PET.

PET.

6. 5.

24. 6.

SRE.

4. 5.

TOR.

19. 4.

PET.

22. 4.

TOR.

SRE.

30. 3.

12. 4.

PON.

od
PON.
do
PET.

od
7. 3.
do
11. 3.

14. 3.

DATUM

DAN

2. R

3. R

KD 1/5
proslava

KD
gledali{~e, glede
na razpored
predstave

KD 1/5
proslava

KD
gledali{~e, glede
na razpored
predstave

[D
spoznavajmo
razli~ne {porte

[D
orientacijski
pohod

[D
orientacijski
pohod

[D
spoznavajmo
razli~ne {porte

ND
ZOO Ljubljana

ND
svetovni dan
Zemlje

ND
svetovni dan
Zemlje

ND
naravna dedi{~ina
na{ega kraja

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava

KD
gledali{~e, glede
na razpored
predstave

KD 1/5
proslava

[D
spoznavajmo
razli~ne {porte

[D
orientacijski
pohod

ND
naravna dedi{~ina
na{ega kraja

ND
svetovni dan
Zemlje

KD 1/5
proslava

KD
KD
KD
kulturna dedi{~ina kulturna dedi{~ina kulturna dedi{~ina
na{ega kraja
na{ega kraja
na{ega kraja
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KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava

[D
igre z `ogo

TD
Bobrov center

TD
obrti, Muzej na
prostem Rogatec
[D
igre z `ogo

[D
atletski troboj

TD
kolesarski dan

ND
v so`itju z naravo
Tuncovec

KD 1/5
proslava

POUK

ND C[OD
mesto Ljubljana

5. R

[D
atletski troboj

ND
vodni viri in
Bobrov center

TD
naravoslovna
{katla

KD 1/5
proslava

ND
~love{ko telo

4. R

POUK
([D v C[OD)

POUK

TD
ra~unalni{ko
opismenjevanje

KD 1/5
proslava

C[OD
Peca 28. 3 - 1. 4.
(3 ND, 1 TD, 1
[D)

7. R

KD
Gorenjska

[D
pohod, orientacija

POUK

ND C[OD
Rakov Škocjan

TD
[C Lava Celje

KD 1/5
proslava

TD 3/5
interventna vozila
2/5
SAFE.si

8. R

ND
Krapina

NPZ in [D
igre z `ogo
(medrazredno)

NPZ in TD 3/5
priprave na valeto

KD
kulturne ustanove
v prestolnici

KD 1/5
proslava

TD
Tehnopark Celje

9. R

KD
gledali{ka vzgoja

KD 1/5
proslava

KD 1/5
proslava

KD
gledali{ka vzgoja
ND
sistematski
pregled in
zdravstvena
vsebina

KD 1/5
proslava

ND
zaklju~na
ekskurzija

KD 1/5
valeta

TD
popoldan,
predstavitev scene
in generalka

[D
[D
[D
[D
atletski mnogoboj atletski mnogoboj tek, kolo, plavanje tek, kolo, plavanje

ND
KD
Arboretum Vol~ji
srednjeve{ko Celje
potok C[OD

NPZ in [D
igre z `ogo
(medrazredno)

POUK

POUK

KD 1/5
proslava

TD 3/5
izdelki iz papirja
2/5 SAFE.si

C[OD
Gorenje
(1 ND, 2 TD,
1 [D, pouk)

6. R

OBLIKOVANJE CENE [OLE V NARAVI  TEDENSKI PROGRAMI
Cena šole v naravi vključuje materialne stroške (prevoz, bivanje, prehrano, vstopnine, smučarske karte) in
stroške strokovnih delavcev (učitelji zunanji sodelavci, učitelji smučanja). Stroške šole v naravi je mogoče
plačati v enkratnem znesku ali v več obrokih pred začetkom šole v naravi. Zadnji obrok je po končani šoli v
naravi in pomeni dokončni obračun. Ceno določi šola in z njo seznani starše pred prijavo.
Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi za en razred za eno šolo v
naravi (smučanje 5. razred). Prav tako se za isto šolo v naravi zagotavljajo sredstva za subvencioniranje šole
v naravi za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo celotnega plačila.

POMEMBNI SVETOVNI IN MEDNARODNI DNEVI
1. 1.
19. 1.
31. 1.

NOVO LETO
SVETOVNI DAN CERKVE
DAN BREZ CIGARETE

februar
8. 2.

MESEC VARNE RABE INTERNETA
PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI
KULTURNI PRAZNIK
SVETOVNI DAN BOLNIKOV
MEDNARODNI DAN MATERNIH JEZIKOV

11. 2.
21. 2.
1.--8. 3.
6. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
27. 3.
2. 4.
7. 4.
22. 4.
23. 4.
27. 4.

2. 8.
17. 8.
8. 9.
15. 9.
16. 9.
19. 9.
14.--21. 9.
16.-22. 9.
22. 9.
24. 9.
26. 9.
27. 9.
1. 10.
3.-9.10.
4. 10.
5. 10.
9. 10.
13.10.
16. 10.
17. 10.
24. 10.
oktober
31. 10.
31. 10.

TEDEN BOJA PROTI RAKU,
MEDNARODNI DAN ŽENA
SVETOVNI DAN VARČEVANJA Z ENERGIJO
SVETOVNI DAN STRPNOSTI IN BOJA PROTI
RASIZMU, SVETOVNI DAN POEZIJE
SVETOVNI DAN VODA
SVETOVNI METEOROLOŠKI DAN
SVETOVNI DAN TUBERKOLOZE
SVETOVNI DAN MATER
SVETOVNI DAN GLEDALIŠČA
MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE IN
MLADINO
SVETOVNI DAN ZDRAVJA
DAN ZEMLJE, EKODAN
SVETOVNI DAN KNJIGE IN AVTORSKE PRAVICE
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU

1., 2. 5.
3. 5.
8. 5.
9. 5.
12. 5.

PRAZNIK DELA
MEDNARODNI DAN SVOBODE TISKA
MEDNARODNI DAN RDEČEGA KRIŽA
DAN EVROPE
MEDNARODNI DAN
MEDICINSKIH SESTER
13. 5.
DAN VARNOSTI
15. 5.
MEDNARODNI DAN DRUŽINE
15.--21. 5. TEDEN DRUŽIN
17. 5.
SVETOVNI DAN TELEKOMUNIKACIJ
17.--30. 5. AKCIJA VARNOSTNI PAS
20. 5.
SVETOVNI DAN ČEBEL
28. 5.
DAN SONCA
31. 5.
SVETOVNI DAN BREZ TOBAKA IN SVETOVNI DAN
ŠPORTA
4. 6.
5. 6.
8. 6.
15. 6.
16. 6.
25. 6.
26. 6.

SVETOVNI DAN DOJENJA
ZDRUŽITEV PREKMURSKIH SLOVENCEV Z
MATIČNIM NARODOM
MEDNARODNI DAN PISMENOSTI
DAN VRNITVE PRIMORSKE MATIČNI DOMOVINI
MEDNARODNI DAN ZAŠČITE OZONSKE PLASTI
MEDNARODNI DAN GLUHIH
TEDEN AKTIVNOSTI ZA PREPREČEVANJE
KAJENJA RKS
TEDEN MOBILNOSTI
DAN BREZ AVTOMOBILA
SVETOVNI DAN ŠOLSKEGA MLEKA
EVROPSKI DAN JEZIKOV
SVETOVNI DAN TURIZMA
MEDNARODNI DAN OSTARELIH
TEDEN OTROKA
SVETOVNI DAN VARSTVA ŽIVALI
MEDNARODNI DAN OTROKA
DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA
EVROPSKI DAN PROMETNE VARNOSTI
SVETOVNI DAN HRANE
DAN BOJA PROTI REVŠČINI
DAN ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV
MESEC POŽARNE VARNOSTI
MEDNARODNI DAN VARČEVANJA
DAN REFORMACIJE

november MESEC PREPREČEVANJA ODVISNOSTI
14. 11.
DAN SLADKORNIH BOLNIKOV
16. 11.
MEDNARODNI DAN STRPNOSTI -- DAN ZA
STRPNOST IN PRIJATELJSTVO
17. 11.
SVETOVNI DAN IZSELJENCEV
20. 11.
MEDNARODNI DAN BREZ CIGARET
23. 11.
DAN RUDOLFA MAISTRA
25. 11.
MEDNARODNI DAN NASILJA NAD ŽENSKAMI
1. 12.
3. 12.
4. 12.
9. 12.
10. 12.

DAN KRVODAJALCEV
SVETOVNI DAN EKOLOGIJE - VARSTVA OKOLJA
DAN GASILCEV
SVETOVNI DAN OSVEŠČANJA NASILJA NAD
STAREJŠIMI
MEDNARODNI DAN BEGUNCEV IN SLADKORNIH
BOLNIKOV
DAN DRŽAVNOSTI
MEDNARODNI DAN PROTI ZLORABI DROG
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SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU
MEDNARODNI DAN DUŠEVNO PRIZADETIH
SVETOVNI DAN INVALIDOV
DAN MIRU
DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC

Smo bogati v razli~nosti.

SVETOVALNO DELO
SVETOVALNO DELO
Šolsko
-

svetovalno delo opravljata socialni delavec in pedagoginja. Področja, na katerih delujeta, so naslednja:
učenje in poučevanje,
šolska kultura, klima, vzgoja, red,
telesni, osebnostni in socialni razvoj učencev,
šolanje in poklicna orientacija ter
socialno-ekonomske stiske.

Na naštetih področjih delujeta preko dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti
načrtovanja in vrednotenja. Njuno delo je sodelovalno, sodelujeta z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega
procesa ter z zunanjimi institucijami. V timskem sodelovanju šolska svetovalna služba prispeva k ustvarjanju
pogojev za optimalni razvoj vsakega učenca ob načelih dogovora in zaupnosti podatkov.
Stalne naloge socialnega delavca in pedagoginje so: reševanje socialno-ekonomskih stisk, regresirana prehrana,
poklicna orientacija, vodenje projekta CŠOD, šolski novinci, delo z učenci s posebnimi potrebami, delo z
nadarjenimi učenci, delo z učenci priseljenci, individualne obravnave učencev, spremljava učencev in drugo.
Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno ali po telefonu. Šolska svetovalna služba vas bo
vselej prijazno sprejela.

POKLICNA ORIENTACIJA
Izbira poklica in srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca, zato si vzemite dovolj časa,
temeljito premislite o svojih željenih ciljih ter zbirajte čim več informacij, ki vam bodo v pomoč pri vaši
odločitvi. Vaša odločitev, trud in delo, ki ga boste vložili v izobraževanje, bodo v veliki meri vplivali na vaše
nadaljnje življenje.
Informacije o poklicih in srednjih šolah bomo zbirali skupaj v šoli, zbirati pa jih morate tudi skupaj s starši,
prijatelji, sorodniki, znanci, razredniki in sošolci.
Veliko koristnih informacij in gradiv lahko dobite pri svetovalnem delavcu, Jožetu Ogrisu. Učencem in
učenkam bodo v pomoč tudi aktualne informacije, ki jih lahko redno spremljate na šolski oglasni deski za
poklicno orientacijo na naši šoli.
Koristne informacije v zvezi s poklicnim usmerjanjem najdete na naslednjih spletnih straneh: MIZŠ,
mojaizbira.si, dijaski.net, filternet.si, e-Svetovanje.
Če želite izvedeti, kateri poklici so za vas najprimernejši ali kateri so novi poklici, ki jih morda še ne poznate,
lahko preverite s pomočjo računalniškega programa KAM IN KAKO.
Vsi pomembni datumi, povezani z vpisom v srednje šole, so objavljeni na spletni strani www.mizs.gov.si.
Srednje šole v Sloveniji
Na spletni strani www.dijaski.net/srednje-sole najdete kontaktne podatke o vseh srednjih šolah v Sloveniji in
o izobraževalnih programih, ki jih izvajajo. Tukaj so tudi povezave na spletne strani srednjih šol, na katerih
dobite vse potrebne informacije o določeni šoli.
Vpis v srednjo šolo
Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2021/2022 bo dostopen predvidoma konec
januarja 2022, sledi odločitev in izpolnjevanje prijave.
Vse podatke, povezane s poklicnim usmerjanjem in štipendiranjem, boste prejeli na roditeljskih sestankih.
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NADARJENI U^ENCI
Zakon o osnovni šoli in še posebej Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli temelji na
definiciji, da so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so na predšolski stopnji, v osnovni ali
srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem,
vodstvenem ali umetniškem področju in poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene
programe in aktivnosti.
Več informacij se nahaja v dokumentih:
Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli,
Operacionalizacija koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.
Delo bomo zastavili postopoma:
- pregled dosedanjih dejavnosti,
- predhodna seznanitev staršev s postopkom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci,
- evidentiranje nadarjenih učencev (učni uspeh, izjemni dosežki, učiteljevo mnenje …),
- identifikacija nadarjenih učencev in pridobitev soglasja staršev za izpeljavo postopka
identifikacije
(psihološka testiranja, ocenjevalne lestvice učiteljev),
- pridobitev soglasja staršev za pripravo in izvajanje individualiziranih programov za identificirane nadarjene
učence, kjer vsak strokovni delavec za svoje področje določi tiste prvine, za katere meni, da so nadgradnja
šolskemu znanju in v povezavi s tem tudi načrtuje, izvaja in evalvira delo z nadarjenimi učenci pri pouku,
dodatnem pouku in interesnih dejavnostih.
Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni šoli se kontinuirano izvaja. Operativni in akcijski
načrt natančneje opredelita načrtovanje, delo in evalvacijo z nadarjenimi učenci, opredelita tudi vlogo in
strokovne naloge vsakega strokovnega delavca šole v zvezi z uresničevanjem Koncepta.

U^ENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN DODATNO STROKOVNO POMO^JO
(DSP)
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Zakon o osnovni šoli navajata, da so otroci s posebnimi
potrebami:
-

otroci z motnjami v duševnem razvoju,
slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije,
gluhi in naglušni otroci,
otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
gibalno ovirani otroci,
dolgotrajno bolni otroci,
otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
otroci z avtističnimi motnjami,
otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Tem učencem so zagotovljeni ustrezni pogoji za vzgojo in izobraževanje ter prilagojeno izvajanje programov
vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo (DSP). Učenci, ki jim je z odločbo o usmeritvi priznan
status otroka s posebnimi potrebami, se izobražujejo v skladu z zanje izdelanimi individualiziranimi programi.
Osnovna šola s timom strokovnih delavcev za delo z učenci s posebnimi potrebami zagotavlja ustrezno
pripravo, izvajanje in evalvacijo individualiziranih programov. Strokovni tim, ki ga poleg ravnateljice, šolske
svetovalne službe, specialne pedagoginje in surdopedagoginje sestavljajo še razredniki in učitelji, izvajalci
dodatne strokovne pomoči, med šolskim letom skrbi za odkrivanje učencev s posebnimi potrebami, oblikovanje
individualiziranih programov, nudenje dodatne strokovne pomoči v skladu z le-temi ter personalizacijo pouka.
Razredniki, kot vodje tima za posameznega učenca, med šolskim letom sklicujejo timske sestanke, na katere
so povabljeni tudi starši. Slednji tudi soustvarjajo individualizirani program za svojega otroka.
Učno pomoč učencem s posebnimi potrebami nudijo učitelji, izvajalci dodatne strokovne pomoči, individualno
v ali izven oddelka, praviloma v času, ko ima učenec določeni predmet na urniku.
Specialno pedagoško pomoč, namenjeno premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj na področjih
pozornosti in koncentracije, spomina, zaznavanja, motorike in grafomotorike, organizacije, razvijanja sposobnosti
branja, pisanja in računanja, izvajajo pedagoginje, psihologinja, specialna pedagoginja. Učencem nudijo pomoč
tudi pri krepitvi samopodobe, sproščanju, samonadzoru in razvijanju socialnih veščin.
Individualni razgovori s starši potekajo po dogovoru.
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KONCEPT DELA Z U^ENCI Z U^NIMI TE@AVAMI
V osnovno šolo je vključena zelo heterogena populacija otrok. Nekateri izmed njih imajo pri šolskem delu in
usvajanju šolskih znanj večje težave. Nekateri ne zmorejo pravilno pisati, slabše berejo, imajo okrnjene
številske in količinske predstave, težje se zberejo pri šolskem delu, nimajo motivacije za učenje in še bi lahko
naštevali. Skratka, rečemo lahko, da se učne težave pojavijo pri učencih z različnimi kognitivnimi, socialnimi,
emocionalnimi in drugimi značilnostmi, kar pomeni, da imajo pri učenju nezanemarljivo večje težave kot
vrstniki.
ZAPOREDJE KORAKOV PRI DELU Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI
1. Zaznavanje in prepoznavanje učnih težav
Poteka s pomočjo različnih pripomočkov, primernih za odkrivanje in prepoznavanje učencev, pri katerih se
kaže tveganje za prisotnost učnih težav (npr. lestvica za zgodnje odkrivanje specifičnih učnih težav, lestvica
tveganja za disleksijo, vprašalnik prednosti in težav, lestvica splošne razvitosti in posebnih potreb, test motenj
branja in pisanja ipd.).
2. Opis izhodiščnih učnih težav
S pomočjo ocenjevalnih lestvic, opazovanj na osnovi otrokovih izdelkov itd. učitelj opiše učne težave, pri
čemer opis vključuje naslednja področja: motorika, grafomotorika, stanje čutil, zaznavanje (slušno zaznavanje,
vidno zaznavanje), orientacija, govor in jezik, šolska znanja in spretnosti (branje, pisanje, računanje), usmerjenost
procesov (motiviranost, miselni procesi in pomnjenje, pozornost), socialno polje, močna področja in šibka
področja.
3. Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami

Značilnosti:
- Pri večini predmetnih
področij je učenec
uspešen, na enem ali
več (branje, pisanje,
ra č unanje) pa so
pričakovani rezultati
nižji.
-Metode „dobre
pouč evalne prakse“
pri rednem in
dopolnilnem pouku ne
zadostujejo za
premostitev težav, zato
u č e n ec p o tr e b uj e
druge individualne in
skupin ske oblike
pomoči.

Prilagoditve:
- posebne metode in
oblike dela,
- vključitev v dopolnilni
pouk,
- občasna individualna
in skupinska pomoč s
s tr a n i s v e t o v a l n e
službe,
- pravica do IDPP.
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Značilnosti:
- Učencu pomanjkljivo
obvladovanje
temeljnih spretnosti
otežuje sledenje in
n a p r ed ov a n j e n a
širših podr očjih
učnega načrta
(branje, p isanj e,
računanje).

Prilagoditve:
- Za te učence se izdela
IP.

Vključuje 5 osnovnih stopenj pomoči.
1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku, v okviru podaljšanega bivanja.
Na tej stopnji učitelj pomaga učencu pri rednem pouku v razredu in pri dopolnilnem pouku. Učencu v nižjih
razredih pomaga tudi učitelj v podaljšanem bivanju.
V okviru procesa poučevanja se učencu omogoči več prilagoditev in večjo količino pomoči ter diferencira in
individualizira učne zahteve, naloge, pripomočke ...
2. Pomoč šolske svetovalne službe.
Če učenec z učnimi težavami kljub vsem učiteljevim prilagoditvam ne napreduje, se v nudenje pomoči vključi
svetovalna delavka šole. Svetovalna delavka poglobi in dopolni celotno odkrivanje in raziskovanje težav ter v
reševanje vključi svetovanje učencu, svetovanje učitelju in staršem.
3. Dodatna individualna in skupinska pomoč.
Kadar se učne težave kljub učiteljevi pomoči pri rednem in dopolnilnem pouku, v podaljšanem bivanju ter pri
občasni pomoči svetovalne delavke nadaljujejo, se učencu ponudi in organizira individualna in skupinska
pomoč. Dodatne ure individualne in skupinske pomoči potrebujejo praviloma učenci z zmernimi učnimi
težavami. Opravijo se dodatni diagnostični postopki, pri bolj zapletenih težavah se v obravnavo že vključujejo
tudi specializirane zunanje strokovne ustanove.
4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove.
Za učenca z učnimi težavami, ki ne napreduje kljub vsem oblikam pomoči na prvih treh stopnjah, lahko šola
zaprosi za dodatno strokovno mnenje in dodatno strokovno pomoč, glede na naravo težav, ustrezno zunanjo
specializirano strokovno ustanovo (npr. svetovalni center, zdravstveno-mentalno-higiensko službo ipd.).
5. Postopek usmerjanja.
Če je strokovno mnenje šole, da učenec z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev
in pomoči, šola staršem predlaga usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo.

U^ENCI PRISELJENCI IZ DRUGIH DR@AV
V slovenske osnovne šole se vsako leto vključujejo otroci priseljeni iz drugih držav. Analize kažejo, da ti
učenci potrebujejo več časa za prilagajanje in učenje slovenskega jezika kot slovenski otroci, tudi težje sledijo
pouku in drugemu dogajanju v šoli, zato se tudi težje vključujejo v širše socialno okolje, kar je posledica
pomanjkljivega znanja slovenščine. MIZŠ je leta 2020 uredilo način sistemizacije za izvajanje ur slovenščine
za učence tujce, kar je navedeno v 43. c členu Pravilnika o normativih in standardih v osnovni šoli.
Po Ustavi RS imajo tuji državljani v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, zagotovljene z ustavo in
zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi in zakonu samo državljani Republike Slovenije. Vsak tuji državljan
ima pravico, da svobodno izraža pripadnost svojemu narodu in goji svoj jezik in kulturo.
Kako obravnavati učence priseljence v osnovni šoli nam narekujejo Smernice za izobraževanje otrok tujcev v
vrtcih in šolah (Ljubljana 2009), Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v osnovni šoli. Učenci priseljenci iz drugih držav imajo pravico do obveznega
osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani RS, prilagoditve pri podajanju in ocenjevanju
učne snovi pa lahko trajajo dve leti. Šola te učence obvezno vključuje k uram dopolnilnega pouka iz slovenskega
jezika, pri rednih urah pa je potrebna diferenciacija. Šola mora upoštevati tudi njihove kulturne navade, med
katere sodijo tudi prehranjevalne navade učencev.

DELO Z U^ENCI PRISELJENCI
Na učence priseljence je treba gledati celostno. Pri vseh dejavnostih je glavno vodilo načelo dolgoročne koristi
otroka in upoštevanje njegovih mnenj in želja pri odločitvah, ki zadevajo njegovo prihodnost.
V skladu z njihovo starostjo in zrelostjo morajo biti vzpostavljeni in zagotovljeni pogoji za lažje sodelovanje.
Učenci se seveda vključijo v sistem učenja slovenskega jezika in v proces spodbujanja komunikacije (lahko v
mešanici jezikov). Na splošno velja, da je treba spodbujati učenje jezika učnega okolja in tudi maternega jezika
otrok, in sicer na najbolj naraven način, v okolju, v katerem živijo.
Pedagoški delavci se moramo za delo z učenci priseljenci strokovno usposabljati, saj mora biti pomoč učencem
strokovna, otroku in družini pa prijazna. Šola mora razvijati različne oblike dejavnosti, s katerimi omogoča
učencem vključevanje in doseganje predpisanih standardov znanja. Delo z učenci je treba individualizirati,
vključevati jih v dopolnilni in dodatni pouk ter vzpostaviti medsebojno učno pomoč, tudi med učenci.
Pomočniki so lahko tudi učenci, ki slovenski jezik odlično obvladajo.
Pri delu z učenci priseljenci moramo upoštevati načelo spoznavanja in spoštovanja različnih kultur. Pomembno
je, da otroci ohranijo stik s svojim maternim jezikom, kulturo in veroizpovedjo ter da s svojim znanjem in
ravnanjem bogatijo druge otroke.
Staršem teh otrok mora biti zagotovljen dostop do informacij, zato tudi starši potrebujejo posebno skrb
pedagoških delavcev, kot je možnost vključevanja v šolske aktivnosti na raznovrstne načine. Posebno skrb
morajo učitelji, ki delajo s temi otroki, posvečati komunikaciji z materami, ki skrbijo za te otroke doma v
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tradicionalni družini. Ob vključitvi otroka priseljenca na našo šolo poteka informativni razgovor med starši in
šolo.

SMO [OLA PO MERI INVALIDOV
V VIZ II. OŠ Rogaška Slatina so vključeni učenci s posebnimi potrebami, med katere spadajo tudi gibalno
ovirani učenci. Zavedamo se, da so slednji populacija, ki ima zaradi prirojenih telesnih napak, posledic
bolezni ali poškodb, dolgotrajne telesne, duševne, intelektualne in/ali senzorične okvare, ki jih lahko ovirajo
ali jim omejujejo pravico, da enako kot drugi polno in učinkovito delujejo v družbi.
Načela vzgoje in izobraževanja nam zato na šoli narekujejo zagotavljanje enakih možnosti, s katerimi se
gibalno ovirani učenci lahko enakovredno, brez razlikovanja, izključevanja ali omejevanja vključujejo v vse
segmente šolskega življenja in dela. Poleg zagotavljanja osnovnih pogojev, kot so didaktični material, učila in
izobraževanje učiteljev, naši cilji ostajajo nadgrajevanje dela, povezovanje s starši in z zunanjimi ustanovami,
sistematično spodbujanje pozitivnih odnosov med domom in šolo, načrtovanje konkretnih aktivnosti in
nadstandardnih programov zanje ob tesnem sodelovanju in prispevanju staršev. Na ta način kontinuirano
razvijamo in zadovoljujemo tako čustvene, socialne, kognitivne potrebe gibalno oviranih učencev kot tudi
njihovih sošolcev. Gre za razvoj in ohranjanje empatije, ki omogoča polno, učinkovito in bogato sodelovanje.
Naši kratkoročni in dolgoročni ukrepi so:
- ob vsakoletni podpori MIZŠ gibalno oviranemu učencu/učenki zagotoviti spremljevalca, ki zna strokovno
sodelovati in zadostiti potrebam, željam staršev na eni strani in zahtevami kakovostnega dela na drugi strani;
- doseči, da se naloge spremljevalca gibalno oviranim učencem izvajajo v skladu s sprejetimi protokoli;
- zagotavljanje ustreznih pogojev dela učencu;
- izobraževanje učiteljev, ki delajo z otrokom/ki;
- oblikovanje odnosa do gibalno oviranih učencev in obratno, pozitivno sprejemanje invalidnosti pri invalidu;
- delo s starši gibalno oviranih učencev in s starši ostalih učencev;
- sodelovanje z zunanjimi ustanovami;
- vključevanje teh otrok v konkretne dejavnosti in nadstandardne programe.
V skladu z našo vizijo smo v preteklih letih udejanjili že več ključnih pogojev za vključevanje gibalno oviranih
učencev v našo šolo, s čimer smo pridobili status šole po meri invalidov.
Ker se zavedamo, da je vzajemno sodelovanje z zunanjimi javnostmi v omenjenem procesu nujno, tudi letos
sodelujemo z Občino Rogaška Slatina, Območnim društvom invalidov Zgornje Posotelje, Centrom Soča in
drugimi zainteresiranimi javnostmi.

DOLGOTRAJNO BOLNI U^ENCI
Delo z učenci, ki so v skladu z odločbo o usmeritvi opredeljeni kot dolgotrajno bolni, poteka nekoliko drugače
kot z ostalimi učenci. Nekateri učenci potrebujejo pri vodenju bolezni pomoč in/ali podporo, zato imajo
dodeljenega začasnega ali stalnega spremljevalca. Predvsem se je potrebno zavedati, da gre za učence, ki
imajo zaradi narave svoje bolezni primanjkljaj na področju koncentracije (moten ritem učno-vzgojnega dela),
čustvenem področju (stiske, strahovi), socialnem področju ali gibalno-motoričnem področju. V skladu z odločbo
za te učence pripravimo individualizirani program, v katerem so jasno opisani učenčevi primanjkljaji ter
individualno zapisane prilagoditve, s pomočjo katerih lahko učenec optimalno sodeluje v vzgojno-izobraževalnem
procesu, usvaja minimalna oz. temeljna znanja ter uspešno napreduje v višji razred. Da je uspeh optimalen, je
nujna kontinuirana komunikacija med šolo, starši, učencem in zunanjimi institucijami (Zavod RS za šolstvo,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Zdravstveni dom Rogaška Slatina, CSD Šmarje pri Jelšah,
Dispanzer za pedopsihiatrijo Maribor, Zavod za rehabilitacijo Soča, Pediatrična klinika Ljubljana, III. OŠ
Rogaška Slatina).

U^ENCI Z ZDRAVILI
Na naši šoli namenjamo posebno skrb učencem, ki morajo zaradi svojega zdravstvenega stanja uživati zdravila.
Starši na začetku šolskega leta v šolo dostavijo zdravniško potrdilo oziroma napotke za svojega otroka ter
predpisana zdravila. Šola zdravila hrani na dogovorjenem mestu. Svetovalna služba na začetku šolskega leta
oziroma ob spremembah o tem obvesti strokovne in po potrebi druge delavce šole. V primeru znakov ali
simptomov bolezni ustrezno ukrepamo (obvestilo staršem, odmerjanje zdravil, napotitev k zdravniku).
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KAKO DO BOLJ[E SAMOPODOBE IN
PREVENTIVNI PROGRAM – TO SEM JAZ
Spletna svetovalnica za mlade www.tosemjaz.net
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
TO SEM JAZ -- program za mladostnike od 13. do 17. leta
SAMOPODOBA IN NJEN POMEN
Samopodoba usmerja naše razmišljanje o sebi in o svetu, naše čustvovanje in vedenje ter vpliva na odnose z
drugimi.
Pozitivna samopodoba v pomembni meri določa posameznikovo zadovoljstvo z življenjem, njegovo srečo ter
ščiti telesno in duševno zdravje.
KORAKI DO BOLJŠE SAMOPODOBE
Spoštuj se in se sprejemaj.
Postavljaj si cilje in si prizadevaj, da bi jih dosegel.
Sodeluj z drugimi, jih sprejemaj, imej prijatelje.
Ne izogibaj se težavam. Poskušaj jih reševati.
Uči se spopadati s stresom.
Razmišljaj pozitivno.
Prevzemaj odgovornost za svoje vedenje.
Zavedaj se, da si edinstven in neponovljiv človek.
Postavi se zase.
Prepoznavaj, sprejemaj in izražaj svoja čustva.
Priročnik za fante in punce si lahko izposodite v šolski knjižnici. Naslov je: To sem jaz, verjamem vase:
priročnik za fante in punce: 10 korakov do boljše samopodobe.

DROBNI NASVETI U^ENCEM
Želimo, da bi se na naši šoli vsi čim bolje počutili, zato prosimo, da upoštevate osnovna pravila šolskega reda.
Učenci k pouku prihajajte točno, redno prinašajte šolske potrebščine in pišite domače naloge, da lažje sledite
pouku.
V garderobi se preobujte v nedrseče copate.
Vrednostne predmete in večje vsote denarja puščajte doma.
V času pouka se zadržujete pod nadzorom odraslih oseb v šolskih prostorih ali na dvorišču in igrišču.
Skrbite za urejenost garderob, šole in šolske okolice.
Na šoli ni dovoljeno tekanje, prerivanje in kričanje; za nasilje ni opravičila.
Poskrbite za kulturno uživanje hrane, osebno higieno in urejen videz.
Vedno pozdravite, se zahvalite, opravičite.
Cenite delo sošolcev, učiteljev in drugih delavcev šole.
Spoštujte drugačnost učencev in se trudite razumeti drug drugega.

TOM

–

TELEFON ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Telefon za otroke in mladostnike – TOM je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v obdobju otroštva in
mladostništva soočajo z izzivi in pastmi odraščanja ter tudi tistim, ki so ogroženi in imajo kakršnekoli težave
in probleme kot npr. težave na spletu. TOM jim ponuja in posreduje informacije, spodbudo, podporo, svetovanje
in pomoč v obliki svetovalnega pogovora po telefonu. Svetovanje je anonimno in zaupno, opravlja ga več kot
100 svetovalcev – prostovoljcev v sedmih svetovalnih skupinah po Sloveniji.

TELEFONSKO SVETOVANJE: 116 111
Odgovor je pogovor.
Vsak dan od 12. do 20. ure pokličite in se pogovorite!

E-POŠTA: tom@zpms.si
KLEPETALNICA: http://www.e-tom.si/
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VZGOJNI NASVETI STAR[EM
Medsebojna komunikacija
Nujna sta redna medosebna komunikacija in odgovorno spreminjanje lastnega vedenja. Ignoriranje in strpnost
do nasilja pojav nasilnega vedenja le še spodbujata.
Nasveti, ki imajo povezovalni učinek
Vzpostavljajte pozitivne odnose z otroki in se trudite, da jih boste vzdrževali.
Pozitivna naravnanost, optimizem, nasmešek na obrazu, veselje in smehljaj bodo koristili ne le otrokom, ampak
tudi vam, odraslim.
Pozitivna naravnanost
Razmišljajte pozitivno in bodite pozitivno naravnani! Vaše misli usmerjajo vaša vedenja.
Otroke učite odgovornega soočanja z različnimi življenjskimi situacijami ali težavami na pozitiven način, s
tehtnim premislekom, z izbranimi, primernimi besedami.
O težavah, ki zadevajo vas, odrasle, se ne pogovarjajte pred otroci.
Prisluhnite, kako govorijo. Izbirajo naj primerne besede. Bodite jim za vzgled.
Ne ogovarjajte drugih, ne uporabljajte neprimernih izrazov, besed, še posebej, če so v vaši bližini otroci.
Pokažite jim, da sprejemate, da izražajo svoja čustva na pozitiven način.
Postavite meje, da se bodo počutili varne. Otroci meje potrebujejo.
Zahvalite se jim. Vztrajajte, da se tudi oni zahvalijo.
Opravičite se, ko naredite napako. Enako navajajte njih. Prav je, da se opravičijo.
Navajajte jih, da pozdravljajo. Bodite jim pri tem zgled. Otroci morajo pozdravljati odrasle, sosede, znance,
učitelje.
Cilji, ki vodijo do znanja
Predlagajte jim vedenja, ki jih bodo pripeljala do ciljev. Predstavite jim različne možnosti, ki se v življenju
ponujajo.
Opazujte jih, da boste vedeli, kdaj se vedejo nenavadno, neprimerno. Pogovorite se o nenavadnih vzorcih
vedenja. Izbirajo naj tista vedenja, ki jih vodijo h kakovostnim ciljem.
Življenjske vrednote
Kljub zahtevnim življenjskim položajem poskušajte v odnosu z otroki ostati optimistični. Ne prenašajte svojih
problemov nanje.
Otrokom stojte ob strani. Vzemite si čas zanje in pojdite na njihove prireditve, koncerte, proslave in dogodke.
Spodbujajte jih, pogosto poudarjajte in izgovarjajte besede prijatelj, prijateljstvo, prijaznost, spoštovanje, hvaležnost,
delovnost, strpnost, upoštevanje. Te besede bodo odlična popotnica otrokom v življenju.
In ne pozabite, le ljudje, ki se podpiramo, si pomagamo, se razumemo in spoštujemo, smo lahko uspešni.
Postavljanje meja
Mati svojega otroka brezpogojno ljubi, tudi takrat, ko otrok ne upošteva dogovorjenega. Socialna antropologinja,
dr. Vesna Vuk Godina, zastopa naslednje stališče: nujno je, da se mati skupaj z očetom (oz. drugo odraslo osebo
v družini) dogovori, katera pravila se morajo dosledno upoštevati in izvajati. Pomembno je, da mejo trdno in
odločno postavi prav oče oz. ta druga oseba, ki ni mati.

SKUPAJ PROTI IZSILJEVANJU
Izsiljujejo otroci, ki nimajo zadovoljenih svojih osnovnih potreb, med katerimi je najpomembnejša potreba po
ljubezni, takoj za tem pa potreba po moči. Izsiljujejo tisti, ki jim oče oz. odrasla oseba v družini (ki ni mati) ni
trdno in odločno postavila meja. Izsiljujejo z namenom, da dosežejo svoje, zadovoljijo le svoje potrebe. A v
pozitivnem, dobrem odnosu potrebe zadovoljujejo vsi sodelujoči. Gre za odnos daj--dam.
Če pa si slučajno žrtev izsiljevanja, ravnaj po naslednjih korakih: izogni se fizičnemu obračunu, nemudoma
spregovori o svojih težavah.
Če veš, da koga izsiljujejo, nemudoma uberi naslednjo pot: opozori na to starše ali učitelja, pomagaj žrtvi
izsiljevanja na način, da ne ogroziš ne svojega ne žrtvinega življenja.
Starši: postavljajte meje svojim otrokom na pravi način, opazujte vedenje svojega otroka, prisluhnite potrebam
svojega mladostnika.
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PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V OSNOVNI [OLI
V 1. in 2. razredu se učenčevo znanje pri vseh predmetih ocenjuje z opisnimi ocenami, od 3. razreda dalje pa
s številčnimi ocenami.
Ocenjevanje znanja učencev v 1. in 2. razredu, kjer poteka predvsem začetno branje in opismenjevanje, je
opisno. Z opisno oceno se opiše učenčev napredek pri doseganju ciljev in standardov znanja, opredeljenih v
učnih načrtih.
Od 3. do 9. razreda se znanje učencev pri vseh predmetih ocenjuje številčno. Na ta način se ohranja ravnotežje
v pomembnosti posameznih predmetov in upošteva individualne razlike med učenci. S številčno oceno se
oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih, in pri tem upošteva ocene,
ki jih je učenec pri predmetih prejel med šolskim letom.
V ta namen je na osnovi pravil pisno preverjanje znanja napovedano.
S številčnim ocenjevanjem se oceni znanje učencev na lestvici od 1 do 5. Učenčevo znanje je ovrednoteno
takole:
- če učenec doseže minimalne standarde znanja, ocena 2,
- če učenec doseže modificirane minimalne standarde znanja in večinoma temeljne standarde znanja, dobi
največ oceno 3,
- če učenec doseže modificirane temeljne standarde znanja in večinoma višje standarde znanja, dobi največ
oceno 4,
- če učenec doseže visoke standarde znanja, dobi največ oceno 5.

MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST IN SO@ITJE
„Ne verjamem, da je smisel življenja biti “srečen”.
Mislim, da je smisel življenja biti koristen, odgovoren, sočuten.
Predvsem pa je smisel življenja biti nekomu pomemben:
biti drugemu v oporo, zavzemati se za nekaj, poskrbeti,
da je svet zaradi tvojega življenja boljši.“
Leo C. Rosten
Medgeneracijsko sodelovanje zajema vse programe oz. dejavnosti, v katerih sodelujeta vsaj dve generaciji v
obliki neformalnega učenja oz. druženja in izmenjujeta znanje in izkušnje. Sodelovanje poteka skozi dialog, ki
pa se razvija s pomočjo različnih metod kot sta druženje in učenje. Vse te metode pripomorejo k večanju
medgeneracijske solidarnosti in povezanosti, njihov rezultat pa je sožitje med generacijami.
Vse te metode bomo prepletali skozi različne projekte, dneve dejavnosti, obogatitvene vsebine, ki potekajo na
naši šoli v želji, da pomen medgeneracijske povezanosti in sožitja postane del našega vsakdana, kjerkoli smo
in neglede kateri generaciji pripadamo.

OBLIKOVANJE SOCIALNE MRE@E NA NA[I [OLI
V šolskem letu 2021/2022 bomo nadaljevali z zbiranjem finančnih sredstev v šolski sklad, in sicer z ustvarjanjem
socialne mreže, ki omogoča razdeljevanje dodatno pridobljene finančno-materialne pomoči iz različnih virov.
Gre za pomoč družinam, ki so se zaradi različnih socialno-ekonomskih, a ne osebnih razlogov, znašle v
socialni in finančni stiski. Materialno-finančna sredstva bodo v socialno mrežo pritekala s pomočjo donacij
Rdečega križa, Karitasa, Lion kluba, Rotary kluba, različnih podjetij, Miklavževe druščine in radodarnih
posameznikov. Na ta način želimo zagotoviti pomoč družinam v socialni mreži, zlasti pri subvencijah šole v
naravi, kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehniških dnevih, pri nakupu učnih pripomočkov, delovnih
zvezkov in podobnega. Za pomoč se morajo starši zglasiti pri socialnem delavcu in s podpisom jamčiti, da
bodo denar uporabili za otroka.

PROSTOVOLJSTVO – PEGAZOV DOM
Prostovoljno delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju obstoječih sistemov,
k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu napredku družbe, zato ga je potrebno negovati in
ustrezno vrednotiti. Je delo z ljudmi in za ljudi.
V okviru ponudbe razširjenega programa (RaP) bomo pri vsebinah prostovoljstva na šoli in zunaj nje spodbujali
medsebojno pomoč, spoštovanje, hvaležnost, sodelovanje, povezanost, odgovornost, strpnost, nenasilje … Učenci
prostovoljci bodo izvajali naslednje oblike prostovoljnega dela: medsebojno pomoč med učenci (učna pomoč,
pomoč pri domačih nalogah, pomoč v oddelkih OPB), pomoč in sodelovanje s Pegazovim domom Rogaška
Slatina (obiski, pogovori, nastopi, delavnice, družabne igre, sprehodi) ter sodelovanje z dobrodelnimi in
humanitarnimi organizacijami.
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DRU[TVO PRIJATELJEV MLADINE ISKRICE
Namen in temeljni cilji delovanja društva so dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in
družin, zmanjševanje socialne izključenosti otrok in družin, ustvarjanje pogojev za enake možnosti
kakovostnega preživljanja prostega časa za vse otroke, razvijanje temeljnih vrednot prostovoljnega
dela ter ustvarjanje pogojev za razvoj prostovoljnega dela. V okviru društva izvajamo različne
aktivnosti, ki pripomorejo h kakovostnejšemu življenju otrok iz socialno ogroženih družin. Od
ustanovitve društva izvajamo na šoli dobrodelne akcije, kjer zbiramo materialna sredstva za
socialno šibkejše družine naše šole in tudi širše. Društvo DPMI sodeluje tudi v projektu Etika in
vrednote v vzgoji in izobraževanju na II. OŠ Rogaška Slatina. Prav tako nekaterim našim učencem omogočimo,
da se udeležijo dnevnih ekskurzij, ki so zelo pomembne za otrokov osebnostni razvoj in enakovredno upoštevanje
otrok. V prihodnje si želimo in si bomo prizadevali, da finančno pomagamo čim več otrokom iz socialno
ogroženih družin. DPM Iskrice posvečajo pozornost socialno šibkim, Šolski sklad pa omogoča dodatno zbiranje
finančnih sredstev s strani sponzorjev, donatorjev in dobrodelnih posameznikov za izvajanje nadstandardnega
programa šole (CŠOD tedni in dnevi dejavnosti, druge strokovne ekskurzije, učni pripomočki, Zanimivček,
tekmovanja in drugo).

DOBRODELNO KOLESARJENJE - KOLESARSKI "EVERESTING" ZA VSE SLATINSKE
OSNOVNO[OLCE, KI PRIHAJAJO IZ SOCIALNO OGRO@ENIH DRU@IN
Od 4. do 20. avgusta 2021, je na pobudo športnega pedagoga Urbana Šipca v sodelovanju z VIZ II. OŠ
Rogaška Slatina potekala dobrodelna akcija s katero smo zbirali donatorska sredstva namenjena slatinskim
osnovnošolcem, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin. V sklopu akcije je bilo, 8. avgusta 2021, izvedeno
dobrodelno kolesarjenje, "KOLESARSKI EVERESTING". Gre za ekstremno zahteven kolesarski podvig, ki od
človeka zahteva vrhunsko telesno in psihično pripravo, ker pripelje do skrajnih telesnih zmogljivosti. V ta
namen se je, športni pedagog Urban Šipec, s kolesom 23-krat zapored povzpel na Boč, iz Irja do Lovskega
doma na Boču, ter se spustil nazaj v dolino in na ta način prekolesaril 8848 višinskih metrov, kar je višina
najvišje gore sveta, Mount Everesta. Kolesarjenje je izvedel brez daljših odmorov, za kar je potreboval 14 ur
in 38 minut.
V tem času ste lahko posamezniki in podjetja donirali poljuben
znesek v šolski sklad s katerim bodo I., II. in III. OŠ Rogaška
Slatina pomagale učencem, ki si ne morejo privoščiti bivanja v
šoli v naravi, letovanju, udeležbo na taborih, pri nakupu šolskih
potrebščin in učnih pripomočkov ter podobno. Kot že mnogokrat
smo vsi skupaj dokazali, da nam ni vseeno za sočloveka, ki
potrebuje pomoč, še posebej, ko gre za otroke. Za pomoč
učencem smo s skupnimi močni in po lastnih zmožnostih v
šolski sklad donirali visok znesek za pomoč učencem. Presegli
smo zastavljeni cilj, ki je bil 1 višinski meter = 1 €, kar pomeni,
da smo vsi skupaj zbrali več kot 8848 eur, kar smo si v
dobrodelnem projektu zadali. Še več, zbrali smo 15.871,26 € za
kar ste zaslužni prav vsi, ki vam ni vseeno za sočloveka.
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Smo jezikovno usposobljeni.

JEZIKOVNE AKTIVNOSTI
[OLSKA KNJI@NICA
Šolska knjižnica je namenjena vzgoji in oblikovanju mladega bralca na vseh stopnjah njegovega razvoja.
Bralca navaja na uporabo različnih informacijskih virov in vrednotenje različnih informacij.
Članstvo v šolski knjižnici je brezplačno. Učenci si lahko izposodijo gradivo za 14 dni (če za posamezno
gradivo ni drugače določeno). Čitalniško gradivo (priročniki, enciklopedije, leksikoni) in periodika se ne
izposojajo na dom. Učenci imajo možnost podaljšanja, če knjiga ni rezervirana ali za domače branje. Vse
izposojeno gradivo v šolskem letu mora biti vrnjeno do 20. junija, za devetošolce do 10. junija.
Odškodnina za nepravočasno vrnjeno knjigo (zamudnina) je 0,05 na dan za vsako knjigo. Zbrana sredstva iz
zamudnine, ki jo boste poravnali preko položnice ali trajnika, bomo porabili za nakup novih knjig.
Vsi prijavljeni na e-obveščanje o skorajšnjem poteku roka izposoje v šolski knjižnici boste o tem obveščeni tri
dni prej na dani e-naslov.
Če član gradivo izgubi ali močno poškoduje, o tem takoj obvesti knjižničarko. Izgubljeno ali poškodovano
gradivo nadomesti z novim ali plača celotno kupnino za novo gradivo.
Izposoja poteka v sistemu COBISS. Učenci morajo ob izposoji/vračanju gradiva imeti obvezno s seboj izkaznico,
ki je enotna za šolsko knjižnico in kuhinjo. Knjižnica je odprta za izposojo/vračanje vsak dan po urniku, ki
je zapisan na vratih knjižnice. Zaprta je v primeru odsotnosti oz. drugih obveznostih knjižničarke.
V času COVID razmer poteka izposoja in vračanje gradiva v skladu s priporočili NIJZ.

U^BENI[KI SKLAD
MIZŠ omogoča učencem brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, prav tako pokrije stroške
nakupa delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vse učence I. triade. Učbenike iz učbeniškega sklada
učenci prejmejo prvi teden v septembru.
Če kdo ne želi brezplačnega učnega gradiva oz. učbeniškega kompleta, mora to pisno sporočiti upravljavki
učbeniškega sklada.
Učenci so dolžni izposojene učbenike zaviti in z njimi primerno ravnati, ob koncu šolskega leta pa
nepoškodovane in urejene vrniti. Če so učbeniki poškodovani ali izgubljeni, je potrebno zanje plačati odškodnino.

RASTEM S KNJIGO
Rastem s knjigo - izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu je vseslovenski projekt,
ki sistematično podpira razvoj bralne kulture pri učencih različnih starostnih stopenj, zlasti v obdobju, ko
branje pri mladostnikih upada.
Sedmošolci bodo obiskali Knjižnico Rogaška Slatina predvidoma v mesecu oktobru, se seznanili z delovanjem
splošne knjižnice in prejeli kot spodbudo za branje knjigo Vinka Moderndorferja Jaz sem Andrej.

SLOVENSKA BRALNA ZNA^KA
Učenci, ki prebirajo knjige za bralno značko, si razvijajo zavest o pomenu branja in pismenosti sploh.
Prebirajo lahko knjige po lastnem izboru (v pomoč jim je priporočilni seznam, ki je na voljo tudi na spletni
strani šole), in sicer vsaj tri leposlovne knjige, eno strokovno knjigo in eno pesniško zbirko. O prebranih
knjigah se pogovarjajo z mentorico/mentorjem.
Vse učence, ki uspešno preberejo knjige za bralno značko, nagradimo s kulturno prireditvijo (nastop literarnega
ustvarjalca ali predstava) v Kulturnem centru v Rogaški Slatini, če razmere to dopuščajo.
Prav tako vsi bralci prejmejo ob koncu šolskega leta priznanje. Učenci, ki so prebrali več kot dvajset knjig, in
učenci, ki so vseh devet let prebirali knjige za bralno značko, prejmejo s priznanjem tudi knjižno nagrado.
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TUTORSTVO PRI PREDMETU ANGLE[^INA
Ure tutorstva bodo namenjene učencem, ki v šolskem letu 2021/2022 nimajo dodeljenih ur DSP. Pri teh urah
se bo učencem, ki imajo težave pri usvajanju minimalnih standardov znanja pri angleščini nudila dodatna
pomoč na področju vseh 4ih spretnosti, t. j. slušno, bralno, govorno in pisno razumevanje.

PROJEKT BRALNICA V ANGLE[^INI
V šolskem letu 2021/2022 bodo naši osmošolci brali angleške knjige skupaj s študenti anglistike na FF
Ljubljana pod mentorstvom dr. Veronike Rot Gabrovec in učiteljice Jožice Nuč na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina.
Projekt je namenjen razvijanju bralne zmožnosti v angleščini, medkulturnosti, kritičnega mišljenja do prebranega
in izmenjava mnenj o prebranih knjigah.

LITERARNI NATE^AJI
Učenci naše šole imajo možnost sodelovati na različnih literarnih natečajih, s katerimi jih seznanijo njihovi
učitelji. Ob tem urijo svojo pismenost v maternem jeziku in razvijajo ustvarjalnost.

NEM[KO BRALNO TEKMOVANJE
Nemško bralno tekmovanje - BÜCHERWURM poteka izključno v elektronski obliki, saj se
zavedamo nujnosti sodobnih pristopov, vezanih na želje in potrebe mladih, ki živijo in odraščajo
v digitalni dobi. Bralno tekmovanje v ospredje postavlja branje, le-to je namreč bistveno pri
usvajanju tujega jezika. Tekmovanje je ciljno usmerjeno in prilagojeno posameznih stopnji
jezika.
S sodelovanjem se učenci seznanijo s tujejezično literaturo in pridobijo možnost, da z raznolikimi
aktivnostmi širijo besedni zaklad ter krepijo bralno pismenost.

NADSTANDARDNI PROGRAM ZGODNJEGA U^ENJA NEM[^INE
OD 1. DO 3. RAZREDA NA CENTRALNI [OLI
Ker ravno zgodnje učenje pripomore h gradnji najtrdnejših osnov tujega jezika, na šoli poleg zgodnjega učenja
angleščine učencem centralne šole od 1. do 3. razreda omogočamo tudi zgodnje učenje nemščine. Učenje
poteka v manjših skupinah, kjer učenci preko igre, gibalnih aktivnosti in lastnega ustvarjanja usvajajo jezik
na kar najnaravnejši način. Pouk je prilagojen posameznikom in njihovim sposobnostim ter interesom. Učenci
spoznavajo osnovno besedišče posameznih modulov ter razvijajo vse jezikovne spretnosti. Samoplačniški
program poteka 1x tedensko skozi celotno šolsko leto.

NEM[^INA NADSTANDARDNI PROGRAM OD 1. DO 5. RAZREDA
PO[ KOSTRIVNICA IN PO[ SVETI FLORIJAN
Na POŠ Kostrivnica kot tudi na POŠ Sv. Florijan so bo nemščina izvajala kot nadstandardni program za
učence od 1. do 5. razreda. Učenje jezika bo potekalo preko igre. Pri tem bomo uporabljali aktivnosti, ki
vključujejo ponavljanje in utrjevanje učne snovi. Učenci si bodo sami izdelali kartice in igre, ki jih bodo
potem uporabljali pri učenju nemščine. Poslušali bomo glasbo in poskušali praktično uporabljati nemški jezik.
Izvedli bomo tudi nekaj ur filmske vzgoje. Učenje bo potekalo tudi v naravi in z uporabo tablic. Učenci 4. in
5. razreda bodo lahko tekmovali v nemški bralni znački.

NADSTANDARDNI PROGRAM PRIPRAVE NA MEDNARODNI
IZPIT IZ NEM[^INE
Pripravljalni tečaj za mednarodni izpit iz nemščine je intenzivna jezikovna vadba, namenjena že dobro
natreniranim posameznikom. Kandidati spoznajo vsebino in strukturo izpita ter »izpilijo« tehnike reševanja
nalog.
Ponuja se torej ciljno usmerjen program, ki kandidatom omogoča pristop k izpitu in tako pridobitvi mednarodnega
jezikovnega certifikata kot dokazilu o znanju, ki nam odpira čedalje več vrat.
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NADGRADNJA JEZIKA V TUJEJEZI^NEM OKOLJU
Izvedba odvisna od COVID razmer.
Učencem, ki izkazujejo poseben vedoželjen odnos do učenja tujega jezika, poskušamo ob šolskih aktivnostih,
ponuditi še dodatne, nadstandardne možnosti učenja jezika, med njimi tudi strokovno ekskurzijo v tujejezično
okolje, s katero želimo učence spodbuditi k aktivni rabi jezika in jim omogočiti drugačen način usvajanja
učnih ciljev po učnem načrtu predmeta. Tako na drugačen način še povečamo motivacijo po učenju tujega
jezika.
Tovrstne ekskurzije so prav gotovo pomembne tudi za intelektualno rast posameznika, za oblikovanje samopodobe,
prav tako učenci širijo vednost o svojih zmožnostih jezikovnega sporazumevanja, saj jezik neposredno uporabljajo.

SPLO[NA PREDSTAVITEV TJA V I. VIO
Otroci srečujejo jezike na različne načine. Že pred vstopom v šolo so v stiku z vrstniki in/ali starejšimi, ki
prihajajo iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij, vse več možnosti za izpostavljenost tujim jezikom pa
ponujajo tudi mediji, katerih vsebina je predstavljena v najrazličnejših jezikih. Na naši šoli že vrsto let
negujemo razvijanje jezikovne, spoznavne ter medkulturne kompetence, kar učencem omogoča uspešno in
kritično vključevanje v njihovo osebno, šolsko in družbeno okolje, koristi pri nadaljnjem šolanju in ne
nazadnje tudi pri poklicnem delovanju.
Angleščina v prvem razredu poteka kot neobvezni izbirni predmet, v drugem in tretjem razredu pa kot redni
del predmetnika v obsegu dveh ur tedensko.
Glede na domače in mednarodne raziskave ter izkušnje z zgodnjim poučevanjem tujega jezika je usvajanje
jezika uspešno s kontinuiranim tujejezikovnim vnosom in premišljenim didaktičnim pristopom. Pouk poteka
skozi vodeno igro in aktivnosti, ki ustrezajo razvojni stopnji otroka v tem obdobju. Teme se navezujejo na
vsebine, ki jih učenec raziskuje tudi pri ostalih predmetih. Gre za doživljanje iste stvarnosti, ki se izraža
različno. Otrok ima izredno bogato domišljijo in veliko sposobnost učenja, njegovo dojemanje pa je na tej
stopnji globalno. Cilji so usmerjeni predvsem v poslušanje in slušno razumevanje ter govorjenje.

EVROPSKI DAN JEZIKOV
V šolskem letu 2021/2022 bomo v Sloveniji že 20. leto zapored obeležili praznik evropskih jezikov. Evropa je
prava jezikovna zakladnica, saj ima 24 uradnih jezikov EU, več kot 60 regionalnih in manjšinski jezikov, ki jih
govorijo pripadniki avtohtonih evropskih skupnosti, ter jezike priseljencev iz drugih držav in celin.
Jeziki so vezivo evropskega povezovanja, zato bomo na naši šoli tudi letošnjega septembra opozorili na pomen
večjezičnosti v Evropi, ohranjanje jezikovne in kulturne različnosti ter spodbujanje učenje tujih jezikov na
naši šoli. Rdeča nit letošnjega praznovanja bodo pregovori.

MEDNARODNI NATE^AJ KEEP IT COOL - zgodbe podnebnih sprememb
V šolskem letu 2021/2022 bodo učenci osmih razredov imeli možnost sodelovati na mednarodnem filmskem
natečaju KEEP IT COOL, ki ga organizirajo British Embassy Ljubljana, British Council Slovenia in MEPI Program Mednarodno priznanje za mlade (https://keepitcool.si)
S svojo udeležbo na tem natečaju želimo opozoriti na škodljive posledice podnebnih sprememb na naravo v
lokalnem okolju ter s tem poslati jasno sporočilo voditeljem na podnebni konferenci novembra 2021 v
Glasgowu.

CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, KET for Schools in
PET for Schools
V šolskem letu 2021/2022 bomo interesno dejavnost Mednarodni Cambridge izpiti izvajali za učence 5., 6., 7.
in 9. razredov.
Učenci in učenke bodo poglabljali in utrjevali znanje angleškega jezika, pridobljeno pri rednih učnih urah ter
tako sami spremljali svoj napredek. Izpit otroke vzpodbuja k učenju angleščine, intenzivno razvija uporabo
vseh jezikovnih spretnosti - poslušanje, govor, branje in pisanje ter ustvarja pozitiven odnos do preizkusov
jezikovnega znanja. V mesecu aprilu 2021 bodo učenci opravljali izpit na II. OŠ Rogaška Slatina. Svoje znanje
bodo izkazovali izpraševalcem Jezikovnega centra MINT International d.o.o iz Ljubljane, ki so pooblaščeni
izvajalci centra Cambridge.
Izpit bo učencem omogočil zanimivo izpitno izkušnjo ter jih spodbudil k nadaljnjemu učenju tujih jezikov.
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ANGLE[KA BRALNA ZNA^KA
Tudi v šolskem letu 2021/2022 bodo učenci glede na svoje znanje angleščine izbrali določeno število angleških
knjig s seznama iz šolske knjižnice, jih prebrali in razumevanje vsebin pokazali z ustnimi oz. pisnimi
predstavitvami.
Učenci, ki bodo prepričljivo in samostojno predstavili vsebine prebranega, bodo ob koncu šolskega leta prejeli
šolsko priznanje za sodelovanje.
S tem, ko učenci prebirajo tujejezične knjige, se seznanijo s tujejezično literaturo in pridobijo možnost, da na
ta način širijo svoj besedni zaklad, spoznavajo nove kulture ter krepijo svojo bralno pismenost.

TUJEJEZI^NI SPLETNI ^ASOPIS TEEN SPIRIT
Za vse ljubitelje angleškega jezika bomo tudi v šolskem letu 2021/2022 objavljali članke v tujejezičnem
spletnem časopisu TEEN SPIRIT. Prispevki za časopis bodo nastajali v okviru dodatnega in rednega pouka ter
v prostem času učencev od 6. do 9. razreda, sodelovali pa bodo lahko tudi vsi ostali učenci in učitelji, ki bi
svoje ideje, izkušnje, razmišljanja in ustvarjanja želeli v angleškem jeziku deliti z drugimi.

AKTUALIZACIJA TUJEJEZI^NIH AKTIVNOSTI – NO^ ^AROVNIC
"HALLOWEEN"
Konec oktobra 2021, bomo z učenci, ki sodelujejo pri različnih jezikovnih aktivnostih, popularnost festivala
"Halloween" ali Noč čarovnic na II. OŠ obeležili s plesom v kostumih, priložnostnimi zabavnimi jezikovnimi
igrami ter tematsko pogostitvijo.
V primeru šolanja na daljavo bomo prireditev prilagodili in izpeljali virtualno, preko aplikacije MS Teams.

PRAZNI^NE TUJEJEZI^NE DELAVNICE
V prazničnem času se je prijetno družiti v sproščenem vzdušju, ob igri, petju in ustvarjanju, zato za učence,
ki se radi učijo tuje jezike in si želijo še dodatnih jezikovnih aktivnosti, vsako leto pripravimo praznične
tujejezične delavnice na določeno temo v nemščini, angleščini, španščini in/ali francoščini. Učenci v delavnicah
širijo svoj besedni zaklad in spoznavajo značilnosti in posebnosti drugih kultur.

ID TO SEM JAZ – JEZIKOVNO KOMPETENTEN
(MO@NOST OPRAVLJANJA CAMBRIDGE IZPITA)
Tudi v šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali interesno dejavnost To sem jaz - jezikovno kompetenten z
možnostjo opravljanja mednarodnega Cambridge izpita za učence 5., 6., 7. in 9. razreda.
Učenci in učenke bodo poglabljali in utrjevali znanje angleškega jezika pridobljeno pri rednih učnih urah ter
tako sami spremljali svoj napredek. Izpit učence vzpodbuja k učenju angleščine, intenzivno razvija uporabo
vseh jezikovnih spretnosti - poslušanje, govor, branje in pisanje ter ustvarja pozitiven odnos do preizkusov
jezikovnega znanja.
Svoje znanje bodo prijavljeni učenci izkazovali izpraševalcem Jezikovnega centra MINT International d.o.o iz
Ljubljane, ki so pooblaščeni izvajalci centra Cambridge. Izpit bo učencem omogočil zanimivo izpitno izkušnjo
ter jih spodbudil k nadaljnjemu učenju tujih jezikov in opravljanju izpita za naslednjo stopnjo v mesecu aprilu
2022.

[OLSKO TEKMOVANJE V ANGLE[KEM ^RKOVANJU
Tekmovanje Dare and Spell je namenjeno učencem 4., 5. in 6. razreda, ki imajo veselje do učenja angleškega
jezika in bi se želeli preizkusiti v angleškem črkovanju. Tekmovanje spodbuja pozitivni tekmovalni duh in
ozavešča pomen poznavanja težavnega angleškega pravopisa.

[PANSKA BRALNA ZNA^KA
V spomladanski h mesecih bodo vsi učenci španščine svoje znanje jezika krepili še s spoznavanjem mladinske
literature v španščini. Skupaj bomo odkrivale nove svetove, krepili domišljijo, poustvarjali Izbrane knjige skozi
zanimive dogodivščine predstavljajo kulturne značilnosti špansko govorečega sveta, zato si bodo učenci poleg
besedišča razširili tudi svoje obzorje.

[PANSKI FESTIVAL OSNOVNO[OLCEV
V šolskem letu 2019/20 se bomo v okviru izbirnega predmeta Španščina in interesne dejavnosti Jezikajmo po
špansko pripravili na sodelovanje na festivalu španščine za osnovnošolce ¡Hola, chicos! v organizaciji Slovenskega
društva učiteljev španščine, ki bo predvidoma v mesecu februarju. Tam bomo uživali v odkrivanju značilnosti
špansko govorečih držav, v plesu, glasbi, hrani, družili se bomo z vrstniki in naravnimi govorci. Takšno
druženje je za učence jezika izziv, ki se bogato obrestuje.
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eTwinning PRI POUKU TJA
E-Twinning je akcija programa Erasmus+, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije.
Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v
izobraževanju ter strokovnemu razvoju šolskega osebja na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Namen akcije
je vzpostavitev neformalnih partnerstev in projektov sodelovanja med evropskimi šolami na kateremkoli
predmetnem področju. Učenci III. triade bodo preko te platforme na različne načine sodelovali s sovrstniki
po Evropi in tako zraven tujih jezikov širili svoja obzorja in imeli priložnost skovati nova prijateljstva.

ERASMUS+ – PROJEKT MOBILNOSTI ZA [OLSKO OSEBJE
Že v lanskem šolskem letu smo se v okviru programa Erasmus+ prijavili za nepovratna sredstva za izvedbo
projektov mobilnosti šolskega osebja in bili na prijavi uspešni. Namen projekta mobilnosti je zagotavljanje
strokovnega razvoja zaposlenih, vključno s krepitvijo medkulturnih kompetenc. Vse to pomembno vpliva na
dvig kakovosti, inovativnosti in kreativnosti v vzgoji in izobraževanju.
Izbrani izobraževanji v Italiji in Veliki Britaniji bosta udeleženkama nudili priložnost za njun osebni, strokovni
in poklicni razvoj ter možnost za izboljšanje njunega znanja in veščin na področju IKT in programiranja. Nova
znanja in veščine bosta po koncu izobraževanja predstavili na izobraževalnih konferencah, strokovnih aktivih
na šoli, na študijskih skupinah in na mednarodnih konferencah in jih na ta način
prenesli na ostale učitelje in strokovne sodelavce šole in širše. Pridobljeno znanje
in izkušnje se bo integriralo v redno delo, nadaljeval se bo strateški razvoj
organizacije in razširjali rezultati zunaj le-te. Uporaba pridobljenega znanja bo
udeleženkama kot tudi ostalim učiteljem omogočila razvijanje kompetenc 21. stoletja,
ki predstavljajo odgovor na hitro spreminjajočo se družbo in pogoje dela.

ERASMUS+ – MEDNARODNA IZMENJAVA U^ENCEV
Naša šola je za obdobje med 1. 9. 2020 in 31. 8. 2022 uspešno prijavila evropski projekt mobilnosti učencev
Erasmus + z naslovom Mladi z zeleno paro naprej! Naši učenci bodo gostili in obiskali vrstnike s partnerskih
šol v Avstriji, Romuniji, Franciji in na Portugalskem, sodelovali bodo tudi preko
svetovnega spleta. Z izmenjavo izkušenj s področja ekologije in prikazi dobrih
praks na šolah in njihovi okolici bodo spoznavali, kakšno moč imajo v svojih
rokah. Mladim želimo namreč pokazati, da lahko z majhnimi koraki v načinu
življenja dolgoročno dosežejo velike spremembe. Poleg ozaveščanja o trajnostnem
razvoju učenci spoznavajo nove prijatelje in nove dežele, s čimer krepijo
medkulturnost, širijo obzorja, se urijo v znanju tujih jezikov in uporabi tehnologij. Mi komaj čakamo, saj se
veselimo mednarodnih izkušenj in novih prijateljev. Kot pravi geslo Erasmus +: Erasmus ni mus, pomaga pa!

NADGRADNJA U^ENJA JEZIKA V (TUJE)JEZI^NEM OKOLJU
Učencem, ki izkazujejo poseben vedoželjen odnos do učenja tujega jezika, poskušamo ob šolskih aktivnostih
ponuditi še dodatne, nadstandardne možnosti učenja jezika, med njimi tudi strokovno ekskurzijo v (tuje)jezično
okolje, s katero želimo učence spodbuditi k aktivni rabi jezika in jim omogočiti drugačen način usvajanja
učnih ciljev po učnem načrtu predmeta. Tako na drugačen način še povečamo motivacijo po učenju tujega
jezika.
Tovrstne ekskurzije so prav gotovo pomembne tudi za intelektualno rast posameznika, za oblikovanje samopodobe,
prav tako učenci širijo vednost o svojih zmožnostih jezikovnega sporazumevanja, saj jezik neposredno uporabljajo.

RADIJSKA URA BACK TO SCHOOL Z RADIO SI
Tudi v šolskem letu 2021/2022 bomo v goste povabili Radio SI, ki bo pri nas posnel oddajo "Back to School"
s sedmošolci naše šole. V oddaji bodo aktivno sodelovali in ustvarjali sedmošolci naše šole. Novinarja bosta
učence seznanila z pravili sodelovanja. Snemanje bo potekalo tako, da bosta dva učenca v paru razlagala
dane besede v angleščini, ostali učenci pa bodo morali ugotoviti ustrezno besedo. Tako se bodo v njihovih
oddajah vrteli posnetki naših učencev, ki bodo razlagali besede, poslušalci Radia SI pa bodo na podlagi
namigov ugibali ustrezne besede. Sodelovanje v angleški radijski oddaji nudi učencem izkušnjo uporabe
angleščine v konkretni situaciji, s katero bodo utrdili svoje jezikovno znanje tujega jezika.

FRANCIJA POTUJE
Glede na zelo pozitivno izkušnjo prejšnjih let se bomo tudi tokrat prijavili na razpis Francija potuje, ki ga
pripravlja Francoski inštitut v Ljubljani pod sponzorstvom podjetja Renault. Komaj čakamo, da nas pravi
Francoz popelje v svojo deželo in nam jo približa.
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – NEM[^INA V 4., 5. IN 6. RAZREDU
Učenec se v pouk neobveznega izbirnega predmeta nemščina od 4. do 6. razreda vključi prostovoljno in ga
obiskuje dvakrat na teden. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega drugega tujega jezika, ga mora obiskovati
do konca pouka v tekočem šolskem letu.
Ob predpostavki, da bo učenec obiskoval pouk (ne)obveznega drugega tujega jezika neprekinjeno vseh šest let,
to je od četrtega do devetega razreda, naj bi ob zaključku dosegel standard A2 oz. standard B1.
Učenci se skozi igro in na sproščen način učijo osnovnega pogovornega besedišča in pripravijo temelje za
nadgradnjo.

NATE^AJ EVROPA V [OLI 2021/2022
Kakor poprejšnja leta, se bomo tudi to šolsko leto mentorji in učenci udeležili natečaja Evropa v šoli, ki poteka
na treh ravneh (šolski, regijski, nacionalni). Temeljni cilji natečaja so prispevati k ustvarjalnemu soočenju z
družbenimi problemi, krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti. V okviru natečaja želimo
prispevati k razvijanju ustvarjalnosti (na likovnem, jezikovnem, fotografskem in video področju), spodbujanju
zmožnosti samostojnega, kritičnega razmišljanja in presojanja mladih. Natečaj poteka pod okriljem Zveze
prijateljev mladine. Temo natečaja, kot vsako leto, izbere Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli pri ZPMS,
ki vsebinsko naravnanost in slogan navadno prilagodi temi evropskega leta ali ciljem trajnostnega razvoja.
Letošnji naslov oz. slogan še pričakujemo.

SOUSTVARJANJE PRISPEVKOV ZA RUBRIKO OTRO[KI SVET
Že leta soustvarjamo pri nastajanju rubrike Otroški svet v vsem dobro znanem lokalnem časopisu Rogaške
novice. Tudi letos ne bo nič drugače. Živahen vsakdan, poln vtisov, novega znanja in dogodkov je več kot
odlična priložnost, da učenci razvijajo svojo kreativnost skozi časopisne prispevke ter svoje življenje v šoli
predstavijo še ostalim. Izbrane in urejene prispevke bomo objavili v Rogaških novicah.
Datumi, ko naša šola pripravljala prispevke so:
- 28. 9. 2021
- 7. 12. 2021
- 15. 2. 2022
- 26. 4. 2022
- 21. 6. 2022 (za objave v juliju in avgustu 2022 – uspehi devetošolcev/zaključnih letnikov).

LETO 2021 je Jur~i~evo leto
Tudi na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina bomo z različnimi kulturnimi aktivnostmi v tem šolskem letu obeležili
Jurčičevo leto, ko se spominjamo 140. obletnice smrti enega najvidnejših kulturnih in političnih osebnosti, ki
so vtisnile pečat naši kulturni v drugi polovici 19. stoletja.
Josip Jurčič, ki se je rodil 4. 3. 1848 v Muljavi na Dolenjskem, je bil slovenski pisatelj, pesnik in časnikar. Pod
njegovim peresom je nastal prvi slovenski roman Deseti brat (1866).
Jurčič je umrl 3. 5. 1881, star komaj 37 let.
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Smo osebnostno mo~ni.

TEKMOVANJA
TEKMOVANJA
ZAP. [T.

TEKMOVANJE

ORGANIZATOR

1.

Tekmovanje osnovno{olcev v znanju matematike za Vegova priznanja

DMFA

2.

Tekmovanje osnovno{olcev v znanju fizike za Stefanova priznanja

DMFA

3.

Tekmovanje v razvedrilni matematiki

DMFA

4.

Tekmovanje iz znanja biologije za osnovne {ole za Proteusovo priznanje

5.

Tekmovanje v znanju Vesela {ola

MK Zalo`ba
d.d.

6.

Matem~ek

MATHEMA

7.

Tekmovanje iz znanja zgodovine

ZRS[

8.

Tekmovanje iz sloven{~ine Mehur~ki

ZRS[

9.

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni

ZDDS

10.

Tekmovanje u~encev 8. in 9. r. O[ v znanju angle{~ine

ZRS[

11.

Tekmovanje iz sloven{~ine za Cankarjevo priznanje

ZRS[

12.

Tekmovanje u~encev 8. in 9. razreda osnovne {ole v znanju nem{kega jezika

ZRS[

Slovenska glasbena olimpijada

14.

Tekmovanje iz znanja angle{~ine za u~ence 7. razreda osnovne {ole

15.

Logi~na po{ast

16.

Tekmovanje iz znanja logike za u~ence

17.

Dr`avni festival Turizmu pomaga lastna glava

Tekmovanje iz znanja kemije za u~ence

19.

Ra~unalni{ki pokal Logo

17. 3. 2022
ob 13.00
2. 2. 2022
ob 13.00
1. 12. 2021
ob 14.00
20. 10. 2021
ob 13.00
9. 3. 2021
ob 13.00
5. 11. 2021
ob 10.00
7. 12. 2021
ob 13.00
29. 3. 2022
ob 11.00
15. 10. 2021
ob 13.00
11. 11. 2021
ob 13.00
9. 11. 2021
ob 13.00
18. 11. 2021
ob 13.00

REGIJSKA
RAVEN

DR@AVNA
RAVEN

6. 4. 2022
ob 13.00
14. 4. 2022
ob 14.00

23. 4. 2022
ob 9.00
21. 5. 2022
ob 10.00
5. 2. 2022
ob 9.00
3. 12. 2021
ob 15.00
13. 4. 2022
ob 14.00
20. 11. 2021
ob 10.00
10. 3. 2022
ob 14.00

9. 12. 2021
ob 14.00

UL
Akademija za
glasbo in
med 1. 9.
Zveza
2021 in 18. 2.
glasbene
2022
mladine
Slovenije

13.

18.

PDS

[OLSKA RAVEN

IATEFL

me 1. 9. 2021
in 17. 2. 2022

MATHEMA

6. 5. 2022

Zveza za
tehni~no
kulturo
Slovenije

23. 9. 2021
ob 14.00

13. 3. 2022

med 18. 2.
2022 in 24. 3.
2022
21o.b51. 02.00202
16. 10. 2021
ob 9.00
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6. 11. 2021
ob 10.00
med 8. 3.
2022 ob 14.00
in 19. 4. 2022
ob 147.00

TZS
Zveza za
tehni~no
kulturo
Slovenije
Zveza za
tehni~no
kulturo
Slovenije

20. 11. 2021
ob 11.00
16. 3. 2022
ob 14.00
12. 2. 2022
ob 10.00
23. 3. 2022
ob 14.00

17. 1. 2022
ob 14.00

11. 3. 2022
ob 12.00

26. 3. 2022
ob 9.00

7. 5. 2022
ob 9.00

16. 4. 2022
ob 9.00

[PORTNA TEKMOVANJA
Termin

[portna panoga

jesen

kros

jesen

nogomet

Kategorija

Raven tekmovanja

Vodja

od 4. do 9. razreda

medob~insko

{portni pedagog

starej{i u~enci, u~enke

medob~insko, podro~no

Janko Basta{i~

zima

ko{arka

mlaj{i u~enci, u~enke

medob~insko

Marko ^on`ek

jesen, zima

ko{arka

starej{i u~enci

medob~insko, podro~no

Marko ^on`ek

zima

smu~anje

ml. in st. u~enci, u~enke

medob~insko

Petra Polaj`er
Urban [ipec

pomlad

nogomet

mlaj{i u~enci, u~enke

medob~insko, podro~no

Janko Basta{i~

{ah

ml. in st. u~enci, u~enke

{ola

Iztok Majcenovi~

maj, junij

atletika - MAP,
VAP

od 6. do 9. razreda

podro~no

maj

atletski troboj

4. in 5. razred

medob~insko
{portni pedagog

dr`avno
medob~insko

{portni pedagog

TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVEN[^INE
MEHUR^KI (za u~ence I. VIO)
Letošnja krovna tema tekmovanja je "Vedre bližine med nami".
Ujeti v pandemijskem svetu in ob opozorilih o varnih medsebojnih razdaljah so vedre bližine postale potreba,
za najmlajše pa tudi občutek varnosti.
V pravljicah je 3 pravljično število in morda nas bo rešilo težav, zato ni naključje, da se letos za Tekmovanje
v znanju slovenščine Mehurčki učencem prvega razreda ponuja pravljica Jure kvak kvak, pisateljice Saše
Vegri.
Branje nam omogoča neomejeno pogovarjanje ne le z najbližjimi, ampak tudi z oddaljenimi prijatelji in nekoč
živečimi ljudmi. Zgodbe premagujejo prostorske in časovne razdalje in so ena sama bližina.
Učenci berejo vse, kar je nujno, toda berejo lahko tudi, kar se jim zahoče. V drugem in tretjem razredu se
lahko letošnje šolsko leto posvetijo branju knjige Babica nima več telefona, pisatelja Andreja E. Skubica.

TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATERIN[^INE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE –
Za vedro bli`ino med nami
Tekmovanje je namenjeno učencem od 4. do 9. razreda, ki želijo širiti in poglabljati svoje vedenje o slovenskem
leposlovju in literarnovedno znanje, preizkusiti svoje bralne in pisne zmožnosti ter ne nazadnje primerjati
svoje znanje z drugimi tekmovalci. Učenci se navajajo na poglobljeno in samostojnejše branje ter ubesedovanje
lastnega mnenja o predpisanih knjigah v koherentnem besedilu z izhodiščnimi navodili. Tekmovanje za
učence od 4. do 7. razreda poteka le na šolski ravni, učenci 8. in 9. razreda pa se preizkusijo tudi na regijski
in državni ravni. Najboljši glede na doseženi rezultat prejmejo bronasto, srebrno oz. zlato Cankarjevo priznanje.
Letošnja krovna tema Za vedro bližino med nami izpostavlja humor v literaturi in njegov pomen za lažje
premagovanje vsakdanjih življenjskih izzivov.
Priprave na tekmovanje bodo potekale v okviru dodatnega pouka slovenščine in pri rednih urah.
Pomembni datumi.
{olsko tekmovanje
torek, 9. 11. 2021

obmo~no tekmovanje (8., 9. r) dr`avno tekmovanje (8., 9. r)
~etrtek, 9. 12. 20121

sobota, 12. 2. 2022

KNJI@EVNOST NA FILMU 9
ALI SLOVEN[^INA IMA DOLG JEZIK
Pod okriljem Slavističnega društva Slovenije bo v šolskem letu 2021/2022 že devetič organizirano tekmovanje
iz znanja slovenščine Slovenščina ima dolg jezik, ki se ga bodo lahko udeležili tudi učenci naše šole od 6. do
9. razreda. Tema sedmega tekmovanja ostaja enaka, torej Književnost na filmu. Učenci se bodo preizkusili v
izdelavi filma po izbrani literarni predlogi. Literarno predlogo si bodo tekmovalne skupine (največ pet
tekmovalcev) izbrale same izmed knjižnih del, ki so predvidena v učnih načrtih za slovenščino za določeni
razred oz. po izbiri.
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Glavni cilj tekmovanja je spodbuditi delo učencev s književnimi besedili: spoznavanje s sestavinami književnih
del, z možnostmi njihovega poustvarjanja in prenosom književnega dela v filmski jezik. Obenem so cilji
tekmovanja spodbuditi ustvarjalno rabo slovenščine, spoznavanje s sodobnimi mediji ter skupinsko, sodelovalno
delo učencev.
Tekmovanje bo potekalo na šolski (29. 1. 2022), regijski in državni ravni.

TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEM[^INE
Tekmovanje je letos prvič namenjeno učencem osmega in devetega razreda 9-letne osnovne šole, ki se za
nemščino posebej zanimajo in že izkazujejo obvladovanje bralne in pisne zmožnosti sporazumevanja. Učenci
se navajajo na poglobljeno in samostojnejše učenje, širijo poznavanje in uporabo besedišča, urijo se v razumevanju
avtentičnih ali delno prilagojenih nemških besedil, v zmožnosti koherentnega pisanja in tvorjenja pisnega
besedila ...
Tekmovanje poteka na dveh ravneh, in sicer na šolski in državni ravni, kjer tekmovalna naloga temelji na
literarnem besedilu. Udeleženci tekmovanja lahko na osnovi izkazanega znanja osvojijo šolsko bronasto in
srebrno ali zlato državno priznanje.

TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLE[^INE ZA 8. in 9. RAZREDE
Cilj tekmovanja v znanju angleščine za osmošolce in devetošolce je spodbujanje učencev k doseganju višje
ravni znanja, temeljitejšemu, bolj poglobljenemu in samostojnejšemu učenju s pomočjo razpoložljivih virov in
odkrivanje učencev, ki so nadarjeni za angleščino.
V letošnjem letu tako osmošolci kot tudi devetošolci tekmujejo na dveh ravneh: šolski in državni ravni.
Za državno raven morajo sodelujoči devetošolci prebrati literarno predlogo, ki jo predlaga državna tekmovalna
komisija.
S sodelovanjem se učenci seznanijo s tujejezično literaturo in pridobijo možnost, da z raznolikimi aktivnostmi
širijo besedni zaklad ter krepijo bralno pismenost.

TEKMOVANJE IZ [PANSKEGA JEZIKA
Tudi v naslednjem šolskem letu se bodo učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Španščina, pomerili v poznavanju
španske in hispanoameriške kulture in znanju španščine na mednarodnem tekmovanju v izvedbi Slovenskega
društva učiteljev španščine ‘A ver si lo sabes’. Naloge so učencem prijazne in sestavljene bolj kot razvedrilo,
ne pa kot testi. Učenci lahko neobremenjeni izkažejo zelo visoko raven znanja.

MATEMATI^NO TEKMOVANJE ZA VEGOVO PRIZNANJE
Tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje bo potekalo dvostopenjsko, prva stopnja bo Kenguru – šolsko
tekmovanje za učence od 1. do 9. razreda, in druga stopnja državno tekmovanje – za učence od 5. do 9.
razreda. Med šolskim in državnim tekmovanjem bo za priprave učencev mesec dni časa. Učenci bodo lahko
na šolskem tekmovanju prejeli bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato oziroma srebrno priznanje,
če bodo dosegli ustrezno število točk.
Tekmovalne naloge pripravi DMFA (Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije).
Namen oziroma cilj tekmovanja je povečati popularizacijo in priljubljenost matematike, poglobiti in razširiti
znanje učencev, ki imajo sposobnosti in veselje do matematike, ter osvojiti čim več priznanj (čim več učencev
se uvrsti na državno tekmovanje).

TEKMOVANJE IZ LOGIKE in LOGI^NE PO[ASTI
V letošnjem šolskem letu se bodo učenci od 1. do 9. razreda prvič pomerili v tekmovanju Matemček, ki ga
organizira zavod Mathema. Namen tekmovanja je razvijanje prostorske predstavljivosti, ki je pomembna tudi
v vsakdanjem življenju, npr. na potovanjih. Prisotna je pri reševanju mnogih primerov pri matematiki, tehniki,
kemiji in še in še. Šolsko tekmovanje bo potekalo 5. 11. 2021, medtem ko državno tekmovanje 20. 11. 2021.
V začetku meseca maja, 6. 5. 2022, se pa bodo učenci od 1. do 9. razreda pomerili še iz znanja logike na
šolskem tekmovanju Logična pošast, ki ga prav tako organizira zavod Mathema. Najuspešnejši učenci se še
konec meseca maja, 21. 5. 2022, udeležijo državnega tekmovanja.
Učenci višjih razredov se bodo na obe tekmovanji pripravljali sami ali pri interesni dejavnosti, učenci od 1. do
5. razreda pa bodo naloge spoznavali pri dodatnem pouku matematike ter pri interesnih dejavnostih
naravoslovnega značaja. Vsak tekmovalec prejme priznanje (šolsko tekmovanje: bronasto ali srebrno ali biserno
priznanje; državno tekmovanje: zlato priznanje).
Na spletnih straneh najdete tudi vse informacije in naloge za vajo. Dostop do spletnih strani:
Matemček (https://sites.google.com/site/matemcek201314si/)
Logična pošast (https://sites.google.com/site/matemcek/)
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE
Tekmovanje bo organizirano na šolski in državni ravni za učence 8. in 9. razreda. Šolsko tekmovanje ima
značaj izbirnega tekmovanja in pomeni izbor za nastop na državnem tekmovanju.
Pri kemijski dejavnosti bodo učenci razvijali razumevanje naravoslovnih in kemijskih pojmov skozi različne
aktivnosti, ki vključujejo praktično delo in diskusijo s problemsko zastavljenim pristopom. Priprave vključujejo
tudi ozaveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave.
Razvijali bodo strategijo reševanja problemskih nalog in avtentičnih vprašanj ter se tako pripravljali na
preizkus znanja višjih taksonomskih stopenj.

FIZIKALNO TEKMOVANJE ZA STEFANOVO PRIZNANJE
Na šoli bomo za učence 8. in 9. razreda izvedli šolsko tekmovanje za bronasto Stefanovo priznanje 2. februarja
2022. Najboljši učenci s šolskega tekmovanja se udeležijo področnega tekmovanja za srebrno Stefanovo
priznanje, ki bo 14. april 2022 (upošteva se pravilnik DMFA). Najboljši učenci s področnega tekmovanja se
udeležijo državnega tekmovanja za zlato Stefanovo priznanje 21. maja 2022. Za vse stopnje tekmovanja so
časovni termini in naloge enotni za celotno državo. Na tekmovanje se bodo učenci pripravljali pri fizikalnem
krožku.
Cilji tekmovanja: širjenje in poglabljanje že osvojenih znanj nad zahtevnostjo rednega programa na področju
fizike za OŠ, izpopolnjevanje v eksperimentalnem delu, motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja
fizike in odkrivanje ter spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev.

PROTEUSOVO TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE
Tekmovanje je namenjeno učencem 8. in 9. razreda. Organizator tekmovanja je Prirodoslovno društvo Slovenije.
Tekmovanje se odvija na šolski in državni ravni. Na šolskem tekmovanju lahko učenci dosežejo bronasto
Proteusovo priznanje, najbolj uspešni učenci pa imajo na državni ravni možnost napredovati do srebrnega ali
zlatega Proteusovega priznanja.
Cilji ID:
·
širjenje in poglabljanje znanja biologije
·
ozaveščanje učencev o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja
narave in naravne dediščine
·
odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za biologijo ter popularizacija znanja biologije
Tema letošnjega tekmovanja je PAJKOVCI.
Učenci bodo preko proučevanje podrobneje spoznali:
·
splošne značilnosti pajkovcev (zgradba telesa, življenjski cikel, življenjska okolja, prehranjevanje);
· življenjski stili pajkovcev;
· ekologijo in vedenje;
· vlogo v ekosistemu;
· zgodovino raziskovanja pajkovcev na Slovenskem;
· naravovarstveni status skupine;
· gospodarski pomen skupine;
· skupine pajkovcev in njihove značilnosti: pajke križevce, pajke skakače, klope, pršice, škorpijone, suhe
južine, paščipalce.
Urnik izvajanja: jutranje ure (3-4x na teden) intenzivno do šolskega tekmovanja, nato po dogovoru le z
učenci, ki se uvrstijo na državno tekmovanje. Izvajanje je predvideno v popoldanskem času in v soboto.

TEKMOVANJE ZA RA^UNALNI[KI POKAL LOGO
Na tekmovanju za Računalniški pokal LOGO lahko sodelujejo otroci iz prvega triletja osnovne šole v skladu
s Pravilnikom o tekmovanju iz znanja s področja inovativnih tehnologij. Tekmovanje, pri katerem udeleženci
tekmujejo v dvojicah, poteka dvostopenjsko – na izbirni in državni ravni. Učenci se pomerijo v reševanju
nalog v računalniškem jeziku Logo, v štirih tekmovalnih skupinah in treh težavnosti.
Izbirno šolsko tekmovanje bo organizirano za zainteresirane učence 11. 3. 2022 na centralni šoli VIZ II. OŠ
Rogaška Slatina. Na državno tekmovanje se bodo uvrstili najboljši tekmovalci iz vsake skupine, ki jih bo na
podlagi vpisanih rezultatov izbirnega tekmovanja določila Komisija ZOTKS za inovativne tehnologije.
Državno tekmovanje za RAČUNALNIŠKI POKAL LOGO, ki ga vsako leto organizira Zveza za tehnično
kulturo Slovenije iz Ljubljane in Vrtec Izvir Rogaška Slatina, bo 16. 4. 2022 v Rogaški Slatini.
Učenci naše šole že več let skupinsko dosežejo dobre rezultate in osvojijo prehodni kristalni pokal.
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
Tekmujejo učenci 8. in 9. razredov. Naslov letošnje tekmovalne teme je RIMSKI VSAKDAN NA SLOVENSKIH
TLEH. Tekmovanje je dvostopenjsko: šolsko bo 7. 12. 2021 (torek) s pričetkom ob 13. uri; državno bo 10. 3.
2022 (četrtek) s pričetkom ob 14. uri. Učenci sami predelajo literaturo, ki je razpisana in jo jaz pripravim.
Tekmovanje poteka 60 minut.

TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI
Znanje, ki ga bodo učenci pridobili ob pripravi na tekmovanje ni namenjeno zgolj pridobivanju priznanj,
temveč spoznanju o zdravem načinu življenja, izboljšanju prehranskih navad (zdrav način prehranjevanja) ter
ozaveščanju pomena vsakodnevnega gibanja.
Šolsko tekmovanje bo v petek, 15. oktobra 2021, ob 13.00 uri. Prvi trije tekmovalci pa se bodo udeležili
državnega tekmovanja, ki bo v soboto, 20. novembra 2020, ob 10.00 uri.
Gradivo za tekmovanje v spletni učilnici in tudi na strani Zveze društva diabetikov:
www. diabetes-zveza.si pod rubriko ŠOLSKA TEKMOVANJE
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Smo odli~nega znanja in vedenja.

INTERESNE DEJAVNOSTI
Učenci se lahko priključijo k naslednjim interesnim dejavnostim:
IZVAJALEC

NASLOV INTERESNE DEJAVNOSTI

1.

Suzana Mlakar

PRAVLJI^NI KRO@EK

2.

Marjana Zajko

ZABAVNO RA^UNALNI[TVO

3.

Marjana Zajko

USTVARJALNE URICE

4.

Marjana Zajko

EKO KVIZ

5.

Tina Dimec Ivanjko

JEZIKAJMO PO FRANCOSKO

6.

Tina Dimec Ivanjko

JEZIKAJMO PO [PANSKO

7.

Tina Dimec Ivanjko

MLADI Z ZELENO ENERGIJO NAPREJ

8.

Natalija [logar

DRAMSKI KRO@EK

9.

Barbara Lazi~ki

RI[EM, SLIKAM, OBLIKUJEM IN SE ZABAVAM

10.

Mojca Pa`on ^on`ek

OTRO[KA FOLKLORNA SKUPINA SPOMIN^ICE

11.

Mojca Pa`on ^on`ek

BRALNI PODVIGI

12.

Gabrijela @agar

BRALNE URICE

13.

Gabrijela @agar

LIKOVNI KRO@EK

14.

Janja Bek

BRALNI PODVIGI

15.

Jo`ica Nu~

U^NA POMO^ U^ENCEM 4. IN 5. RAZREDA PRI TJA

16.

Jo`ica Nu~

PRIPRAVE NA [OLSKO TEKMOVANJE V ANGLE[KEM ^RKOVANJU

17.

Jo`ica Nu~

CAMBRIDGE KET

18.

Jo`ica Nu~

SPODBUJANJE BRANJA V TJA

19.

Mateja Vidovi~

TO SEM JAZ - JEZIKOVNO KOMPETENTEN

20.

Mateja Vidovi~

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE 8. RAZRED

21.

Mateja Vidovi~

TUTORSTVO

22.

Mateja Vidovi~

ETWINNING PROJEKT

23.

Marjana Führer

VESELA [OLA

24.

Zdenka I`anc

KNJI@NI^ARSKI KRO@EK

25.

Klementina Kralj

DODATNI IZZIVI IZ ZNANJA ANGLE[^INE ZA 6. RAZRED

26.

Gabi ^ak{

CAMBRIDGE MOVERS

27.

Gabi ^ak{

[OLSKA SKUPNOST - OTRO[KI PARLAMENT

28.

Jelka @upanec

PRIPRAVE NA MATEMATI^NA TEKMOVANJA

29.

Marja [pes

PRIPRAVE NA GLASBENO OLIMPIJADO

30.

Terezija Gjuras

KEMIJSKI KRO@EK

31.

Brigita Sajko

TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI

32.

Ur{ka Esih

PRIPRAVA NA TEKMOVANJA

33.

mag. Andreja Ma{era

PRIPRAVE NA CAMBRIDGE PET FOR SCHOOL IZPIT
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RaP INTERESNE DEJAVNOSTI
Po odločitvi učencev za obisk interesnih dejavnosti se lahko priključijo še k naslednjim ID razširjenega
programa RaP.
IZVAJALEC

NASLOV INTERESNE DEJAVNOSTI

1.

Goran Kora`ija

USTVARJANJE BREZ MEJA V OTROKU PRIJAZNEM IN VARNEM OKOLJU

2.

Igor Bahar

RAZISKOVALNA DEJAVNOST (od 6. do 9. razreda)

3.

Brina Me{ko

NA^RTUJMO IN KUHAJMO ZDRAVO HRANA IN URAVNOTE@ENE OBROKE (od 6. do 9. razreda)
KUHARSKI PODVIGI

4.

Marja [pes

ZAPLE[I V NOV DAN (od 1. do 3. razreda)
OSNOVE STANDARDNIH IN LATINSKIH PLESOV

5.

Barbara Lazi~ki

PROSTOVOLJSTVO KOT ZDRAVO, VARNO IN KAKOVOSTNO PRE@IVLJANJE PROSTEGA ^ASA

6.

Jo`e Ogris

KICKBOX, JOGA IN MEDITACIJ TER S KAKOVOSTNO VADBO DO PRAVILNE DR@E

7.

Urban [ipec

INTERESNA DEJAVNOST TUTORSTVO
Z interesno dejavnostjo tutorstvo želimo spodbujati solidarnost med učenci, in sicer pri nudenju medsebojne
pomoči tako pri učenju, ponavljanju, organiziranju šolskega dela kot tudi pri vključevanju v novo učno in
šolsko okolje. Učenci bodo z medsebojno pomočjo razvijali vrednote znanja, pomoči, prijateljstva, sodelovanja
in empatije. Zaupali bodo v lastne sposobnosti, odgovornost ter pozitiven odnos do dela in izobraževanja. S
takšnimi vrednotami bodo lažje in pozitivno naravnani stopali novim izzivom naproti.

RaP INTERESNA DEJAVNOST PROSTOVOLJSTVO
RAP ID "" je interesna dejavnost v sklopu razširjenega programa, ki se bo izvajala načeloma dve uri tedensko.
V šolskem letu 2021/2022 je predvidenih skupno 70 ur. V izbrano interesno dejavnost bodo vključeni učenci
od 5. do 7. razreda.
Učenci preko prostovoljskega dela posvečajo spoznavanju svojih čustev, odnosov in se posvečajo aktualnim
vsebinam, aktivno prevzemajo odgovornost, se medgeneracijsko povezujejo, spoznavajo in povezujejo z mlajšimi
učenci, krepijo občutljivost za posameznika in družbo kot celoto. Spoznavajo in raziskujejo programe, ki se pri
nas ukvarjajo s prostovoljstvom in se v vlogi prostovoljca na različne načine preizkusijo tudi sami.
Prostovoljci lahko delo opravljajo kontinuirano, praviloma dvakrat tedensko eno šolsko uro skozi celo šolsko
leto, ali pa sodelujejo pri občasnih prostovoljskih akcijah.
V letošnjem šolskem letu bomo sodelovali s šolsko knjižnico in po potrebi pomagali razvrščati gradivo v le-tej.
Pripravljali bomo razne plakate in tako obeležili pomembne dneve. Sodelovali bomo z Pegazovim domom za
ostarele pri raznih delavnicah, če bodo razmere to dopuščale. Prav tako bomo sodelovali pri akcijah, ki se
bodo izvajale na šoli, npr. zbiranje papirja, čistilna akcija. Pomagali bomo tudi pri pripravi šolskih prireditev,
obeležili dan prostovoljstva, ki je 5. 12. … Nudili bomo pomoč mlajšim, če bodo ukrepi to dopuščali. Povezali
se bomo tudi s Slovensko filantropijo in Palčico Pomagalčico ter z njimi sodelovali pri raznih akcijah. V sklopu
Slovenske filantropije bomo sodelovali pri Dnevu za spremembe, ki bo 9. aprila. 2022. Naše prostovoljske
aktivnosti pa bomo prijavili tudi v natečaj JUNAKI NAŠEGA ČASA.

INTERESNA DEJAVNOST RI[EM, SLIKAM, OBLIKUJEM IN SE ZABAVAM
Interesna dejavnost "Rišem, slikam, oblikujem in se zabavam" je interesna dejavnost, ki se bo izvajala enkrat
tedensko po eno uro, in sicer v torek 0. uro. V šolskem letu 2021/2022 je predvidenih skupno 35 ur.
V izbrano interesno dejavnost bodo vključeni učenci iz 3. razreda. Krožek združuje učence, ki imajo veselje do
ročnega ustvarjanja različnih okrasnih ter uporabnih predmetov. Ustvarjali bomo iz naravnih materialov, ki jih
lahko naberemo v naravi, iz odpadnih materialov, iz papirja, kartona, volne, das mase, plastike, itd.
V letošnjem šolskem letu bomo izdelali različne okrasne ter uporabne izdelke glede na letni čas (v jesenskem
času bomo izdelovali jesenske izdelke,…). Pomagali bomo tudi pri okrasitvi šole ob različnih dogodkih oz.
večjih praznikih (božič, novo leto, pust, materinski dan, dan žena, velika noč). Ker so v krožek vključeni
učenci iz nižjih razredov, bo delo včasih potekalo počasneje, zato bomo določene težje izdelke delali tudi po
dve uri (po potrebi več).
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INTERESNA DEJAVNOST LIKOVNI KRO@EK
ZA U^ENCE OD 5. DO 9. RAZREDA
V šolskem letu 2021–2022 bo potekal likovni krožek za vse zainteresirane učence in učenke. Termine ID bomo
prilagajali oziroma usklajevali glede na možnosti in potrebe vpisanih učencev.
Likovni krožek je namenjen vsem zainteresiranim učencem, ki si želijo ustvarjati iz različnih likovnih materialov
in spoznavati nove izrazne možnosti, likovne pojme ter poglabljati že usvojeno znanje. Skozi številne likovne
natečaje in razpisane teme, projekte, lastne interese boste bogatili svoj in naš vsak dan.
S svojim delovanjem na področju ustvarjanja boste odkrivali svoje interese, potenciale in talente, se družili s
sovrstniki in pridobivali projektne izkušnje. Lahko boste risali, slikali, kiparili, prostorsko oblikovali, fotografirali,
animirali, ustvarjali oblačila, in še kaj. Posebej zanimivo pa zna biti tudi projektno delo za različne mednarodne,
šolske, lokalne, regijske ali državne projekte. V tem primeru se bomo povezovali z učenci ostalih ID.

GLASBENA OLIMPIJADA
V šolskem letu 2021/2022 bo izvedena že 11. Glasbena olimpijada, ki je tekmovanje za glasbeno nadarjene
učenke in učence. Poteka na šolskem in državnem nivoju. Tekmovalci se preizkusijo na ustvarjalnem in
izvajalskem področju, pokažejo pa tudi svoje znanje iz glasbene teorije in a vista izvajanja.
Šolsko tekmovanje se bo izvedlo v ponedeljek, 10. 1. 2022, državno tekmovanje pa v nedeljo, 13. 3. 2022 v
Ljubljani. Priložnost sodelovati na državni Olimpijadi dobita dva najboljše uvrščena tekmovalca šolske Glasbene
olimpijade.

LIKOVNI KRO@EK
Interesna dejavnost je namenjena učencem 4. in 5. razreda, ki radi ustvarjajo in urijo ročne spretnosti ter fino
motoriko. Pri dejavnosti bomo spoznavali slovenske običaje ter krepili vezi med vrstniki z različnih okolij
(Slovenije, Rusije, Albanije,..). Tako bomo ustvarjali z različnimi, predvsem naravnimi materiali, spoznavali
umetnike ter društva našega kraja. Učenci bodo svojo neizmerno domišljijo lahko upodobili v izdelkih, ki
bodo izhajali iz njih samih ter se navezovali na posamezne letne čase. Praznike bomo doživljali ob peki
piškotov, urili spretnosti v izdelavi origamijev, vetrnic in še marsikaj, spoznali delo slikarja, sproščeno ustvarjali
na prostem ter na zabaven način nadgrajevali znanje.

BRALNO DEBATNA URICA
Interesna dejavnost je namenjena učencem 4. b razreda. Naš glavni cilj je spodbujati veselje in željo do branja
knjig z zunanjo motivacijo ter razvijati debatne veščine. Otrokom bo ponujen širok, raznolik in kvaliteten
izbor literature. Z ustreznimi metodami bomo spodbujali v učencih željo po ustvarjanju, naši domišljiji bomo
pustili prosto pot. Naučili se bomo samozavestno nastopati pred manjšo skupino, delo bomo nagradili s
pohvalo, usmerjali učence k razmišljanju in oblikovanju lastnega mnenja.

PRIPRAVA NA TEKMOVANJA - MATEMATIKA IN FIZIKA
Izbirna interesna dejavnost Priprava na matematična in fizikalna tekmovanja je namenjena učencem 8. in 9.
razreda. Namen interesne dejavnosti je:
- širjenje in poglabljanje že osvojenih znanj nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike in
fizike za OŠ in priprava učencev na tekmovanja: Matemček, Logična pošast in Fizikalno tekmovanje,
- izpopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
- motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike in fizike ter odkrivanje in spodbujanje za
matematiko in fiziko nadarjenih učencev.

PRIPRAVE NA MATEMATI^NA TEKMOVANJA (MATEM^EK, LOGI^NA
PO[AST IN DR@AVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE)
Interesna dejavnost Priprave na matematična tekmovanja je namenjena učencem 6. in 7. razreda. Namen
interesne dejavnosti je:
- širjenje in poglabljanje že osvojenih znanj nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za
OŠ in priprava učencev na tekmovanja: Matemček, Logična pošast in državno tekmovanje iz matematike,
- motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike ter odkrivanje in spodbujanje nadarjenih
učencev za matematiko.
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JEZIKAJMO PO [PANSKO IN FRANCOSKO
Otroci, ki se v zgodnji dobi srečajo s tujimi jeziki, lažje osvojijo pravilno izgovorjavo, intonacijo in melodijo
jezika. Ker poučevanje poteka preko igre, pesmi in gibanja, si otrok na naraven način razvije strategije za
usvajanje tujega jezika, ki so mu v veliko pomoč kasneje, ko se jezikov učijo resneje. Ritma, ki ga osvojijo v
tem obdobju preko pesmic ali izštevank, ne bodo pozabili. Na tej stopnji mora učenje jezika potekati preko
dejavnosti, tako da se učenci ne zavedajo, da se učijo. Glavni cilj španskih in francoskih uric je pri otrocih
zbuditi zanimanje za tuje jezike in premostiti kulture razlike, spotoma pa se naučijo tudi osnovne komunikacije.

NA[A MALA KNJI@NICA
Projekt Naša mala knjižnica je mednarodni bralni projekt, ki je na šoli potekal že v šolskem letu 2020/2021.
Projekt spodbuja učence k branju, hkrati pa se učijo tudi o Sloveniji in tujih državah in tako spoznavajo
skupno evropsko dediščino. Učencem knjige postajajo užitek in prijetno doživetje. Z branjem krepijo ustvarjalnost
in lastno izražanje, saj vsako prebrano knjigo povežemo z različnimi aktivnosti.
S projektom želimo:
- Otroke spodbuditi, da branje prepoznavajo kot užitek, prijetno doživetje in intelektualni izziv.
- Krepiti, spodbuditi in razvijati bralno pismenost, pisanje in ostala področja, ki vplivajo na otrokov celostni
razvoj.
- Krepiti otrokovo ustvarjalnost in moč otrokovega lastnega izražanja.
- K branju spodbuditi tudi otroke, ki jim je branje težji izziv.
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Smo ekolo{ko in dru`beno osve{~eni.

PROJEKTI
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA
Dejavnost je namenjena učencem predvsem druge triade, ki bodo zastopali našo šolo na državnem projektu
"Turizmu pomaga lastna glava". Pri dejavnosti prevladuje motivacijsko naravnano
sodelovalno delo, ki ga poskušamo na zanimiv in dojemljiv pristop približati
učencem.
Naš poglavitni cilj je spoznavati naš domači kraj
z bogato tradicijo in kulturno ter naravno
dediščino. Prav tako je naš cilj izdelati
raziskovalno nalogo ter jo predstaviti pred širšo javnostjo na tekmovanju oz.
turistični tržnici.
To šolsko leto bomo naše delo posvetili temi "VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM".
Na podlagi tega naravnega bogastva smo se odločili udeležence festivala
spodbuditi, da se osredotočijo na zdravilne učinke vode. V svoji raziskovalni
nalogi se bomo osredotočili na zdravilne izvire in zdravilišča.
Predstavniki turistike so:
3. a
Nejc Kropec
3. b
Jaša Jug
6. a
Ažbe Zupan

6.
7.
8.
8.

b
a
a
b

Zoja Zafošnik
Nuša Kos
Larisa Šošter Esih
Zoja Klara Hrup

EVROPSKA VAS
V projektu sodelujejo učenci vseh stopenj. Učenci 1. in 2. triade izdelujejo razne risbice, magnetke, priponke,
zastavice. V 3. triadi pa pripravijo raziskovalne naloge s področja ZGO, GEO, GOS (prehrana), običajev,
osebnosti, druge zanimivosti. V tem šolskem letu na naši OŠ spoznavamo Poljsko. Zaključek bo v Celju 9. 5.
2022.

SOBIVANJE
Društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja projektov za splošno dobro, vzgojo in
izobraževanje na področju trajnostnega razvoja. Otrokom želimo razviti pozitiven odnos do družbe in narave
ter s tem izboljšati kakovost življenja vsem na planetu. Sodelovali bomo na natečajih, kot so »Varno v
prometu, Spodbujamo prijateljstvo« itd. Dejavnost je namenjena učencem I. in II. triade.
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Smo ekolo{ko
in dru`beno
Smo ekolo{ko
in dru`beno
osve{~eni. osve{~eni.

EKOAKTIVNOSTI IN ZDRAVA [OLA
Vizija šole je ohranjanje in skrb za okolje ter zdravje ljudi. Predstavniki sveta učencev
šole so:
8. a
5. a Hugo Ferjanič
1., 2. k Lara Černogoj
8. b
5. b Iris Turk
2., 3. k Žan Colnarič
8. c
6. a Ožbej Pobežin
5. k
Gregor Brezlan
3. a
3. b
4. a
4. b

Lia Kitak
Zoja Kropec
Svid Stojnšek
Ana Osrečki
Vuk Jeličić

6. b
6. c
7. a
7. b
7. c

Jakob Kuraj
Urban Ivekovič
Rok Kučiš
Jakob Škrablin Novak
Jaka Hrup

eko aktivnosti in zdrave

Žiga Korez
Nik Stankovič
Damjan Gvero
Miha Završki
9. a David Škrabl
9. b Lucija Kidrič
9. c Luka Ferlež

Projekt Zdrava šola je namenjena spodbujanju duševnega zdravja, zdravi prehrani,
zdravemu življenjskemu slogu na splošno, telesni dejavnosti, ekologiji, zdravstveni
vzgoji in drugim zdravstvenim vsebinam. Skupne dejavnosti pomembno vplivajo na
poglabljanje stikov, s tem pa na izboljševanje medsebojnih odnosov ter na večje
zadovoljstvo in uspešnost učencev.
V okviru duševnega zdravja se izvajajo projekti Etika in vrednote in MEPI. Posebno
pozornost namenimo tudi svetovnim dnevom, ki se nanašajo na vsebine Zdrave šole
npr. svetovni dan hoje, zdravja, športa, družine, miru, strpnosti, ostarelih, nenasilja,
otroka, invalidov, prostovoljstva in človeških pravic. Tradicionalne akcije peš ali s kolesom v šolo, dan brez
avtomobila, dan brez televizije, gibanje za zdravje, FIT, športni dan treh generacij, dvajset minutni rekreativni
odmori, se bodo izvajale tudi to šolsko leto.
Področje zdrave prehrane je obsežno in temu namenjamo velik pomen. Še naprej izvajamo
projekt Šolska shema (mleko, sadje, zelenjava). Dopoldansko sadje za malico, kozarec vode
za zdravje, dosledno upoštevanje in izvajanje predpisanih zdravstvenih diet ter zmanjševanje
sladkorja v hrani, je sestavni del zdravih prehranjevalnih navad, ki jih učenci usvajajo v
šolskem prostoru. Upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja ter v prehrano vključujemo
ekološko in integrirano pridelano sadje in zelenjavo od lokalnih pridelovalcev. Zavzemamo
se za ohranjanje tradicije v sklopu tradicionalnega slovenskega zajtrka in svečanega
novoletnega kosila.
V sklopu zdravstvene vzgoje se redno spremlja zdravstveno in zobozdravstveno stanje otrok ter higiena zob.
Učenci od 1. - 5. razreda bodo tekmovali v akciji Skrb za zdrave zobe. Gospa Magda Sep Plavčak, dipl. med.
sestra, pa skrbi za izvajanje tem iz zdravstvene vzgoje v vseh razredih.
V programu Ekošola vsako šolsko leto pripravi vsebine in projekte skladno z usmeritvami FEE (Mednarodne
fundacije za okoljsko izobraževanje) in mednarodnega programa Eco – Schools International po metodologiji
sedmih korakov.
Z delom po sedmih korakih vsaka ustanova v posameznem šolskem letu pridobi oziroma ohrani mednarodno
uveljavljen okoljski znak ZELENA ZASTAVA.
Za pridobitev oz. potrditev Zelene zastave v šolskem letu 2021/2022 je potrebno izpolniti Ekoportal po
posameznih korakih in ob koncu leta poročilo o opravljenih aktivnostih.

ZDRAVA [OLA
Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja
preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja
za učence, učitelje in starše.
Ustvarjanje pozitivne šolske klime pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter na njegove
odločitve za vedenje. Obstaja močna povezava med odnosom do šole, učnim uspehom in vedenjem v zvezi z
zdravjem.
Pojav koronavirusa je zahteval hitre spremembe na vseh ravneh našega življenja. Tudi v šolstvu je bilo
potrebno prilagoditi potek dela in najti načine za nemoteno nadaljevanje šolskega procesa. Vse te spremembe
so vplivale na naše zdravje, še posebej na duševnem področju.
stran 75

V šolskem letu 2021/22 bo rdeča nit »MI VSI ZA BOLJŠI, LEPŠI JUTRI:«
Naj nam bodo spodnji nasveti v pomoč in vodilo.
Kaj lahko naredim, če nisem dovolj samozavesten, če nisem zadovoljen s seboj, če se mi zdi, da me nihče ne
mara, če se mi zdijo moji problemi preveliki, če se jezim nase in cel svet...?
Takrat lahko napravim 10 korakov do boljše samopodobe po konceptu psihologinje Alenke Tacol.
1. Spoštujem se in se sprejemam.
2. Postavljam si cilje in si prizadevam, da bi jih dosegel.
3. Sodelujem z drugimi, jih sprejemam, imam prijatelje.
4. Ne izogibam se problemom, poskušam jih reševati.
5. Učim se spopadati s stresom.
6. Razmišljam pozitivno.
7. Prevzemam odgovornost za svoje vedenje.
8. Zavedam se, da sem edinstven in neponovljiv človek.
9. Postavim se zase.
10. Prepoznavam, sprejemam in izražam svoja čustva.

KO[I ZA LO^ENO ZBIRANJE ODPADKOV PO PROSTORIH [OLE
V sklopu prizadevanj varčevanja z energijo si prizadevamo tudi za zmanjševanje
vseh vrst odpadkov in ločeno zbiranje le teh. Tako so v vseh učilnicah centralne
šole in obeh podružnic nameščeni koši za ločeno zbiranje odpadkov. Skrbno
ločujemo papir, plastiko, komunalne in organske odpadke.

OKOLJSKA VZGOJA
Tedensko bomo čistili okolico šole (zelena straža) in sodelovali pri spomladanskem čiščenju okolice šole in
kraja, s čimer skrbimo za lepše okolje v našem kraju.
Področja aktivnosti okoljske vzgoje so naslednja: odpadki, promet - trajnostna mobilnost, varčevanje (elektrika,
voda, papir …), biotska pestrost, podnebne spremembe in eko kultura.

ZELENA STRA@A – TEDENSKI PROGRAM ^I[^ENJA [OLE IN OKOLICE
od 1. 9. 2021 do 3. 9. 2021

9. a

od 31. 1. 2022 do 4. 2. 2022

7. a

od 6. 9. 2021 do 10. 9. 2021

9. b

od 7. 2. 2022 do 11. 2. 2022

7. b

od 13. 9. 2021 do 17. 9. 2021

9. c

od 14. 2. 2022 do 18. 2. 2022

7. c

od 20. 9. 2021 do 24. 9. 2021

8. a

od 21. 2. 2022 do 15. 2. 2022

6. a

od 27. 9. 2021 do 1. 10. 2021

8. b

ZIMSKE PO^ITNICE

od 4. 10. 2021 do 8. 10. 2021

8. c

od 7. 3. 2022 do 11. 3. 2022

od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021

7. a

od 14. 3. 2022 do 18. 3. 2021

6. c

od 18. 10. 2021 do 22. 10. 2021

7. b

od 21. 3. 2022 do 25 3. 2022

5. a

od 28. 3. 2022 do 1. 4. 2022

5. b

JESENSKE PO^ITNICE

6. b

od 2. 11. 2021 do 5. 11. 2021

7. c

od 4. 4. 2022 do 8. 4. 2022

9. a

od 8. 11. 2021 do 12. 11. 2021

6. a

od 11. 4. 2022 do 15. 4. 2022

9. b

od 15. 11. 2021 do 19. 11. 2021

6. b

od 19. 4. 2022 do 22. 4. 2022

9. c

od 22. 11. 2021 do 26. 11. 2021

6. c

od 25. 4. 2022 do 26. 4. 2022

8. a

od 29. 11. 2021 do 3. 12. 2021

5. a

od 6. 12. 2021 do 10. 12. 2021

5. b

od 3. 5. 2022 do 6. 5. 2022

od 13. 12. 2021 do 17. 12. 2021

9. a

od 9. 5. 2022 do 13. 5. 2022

8. c

od 20. 12. 2021 do 24. 12. 2021

9. b

od 16. 5. 2022 do 20. 5. 2022

7. a

od 23. 5. 2022 do 27. 5. 2022

7. b

od 3. 1. 2022 do 7. 1. 2022

9. c

od 30. 5. 2022 do 3. 6. 2022

7. c

od 10. 1. 2022 do 14. 1. 2022

8. a

od 6. 6. 2022 do 10. 6. 2022

6. a

od 17. 1. 2022 do 21. 1. 2022

8. b

od 13. 6. 2022 do 17. 6. 2022

6. b

od 24. 1. 2022 do 28. 1. 2022

8. c

od 20. 6. 2022 do 24. 6. 2022

6. c

PRVOMAJSKE PO^ITNICE

NOVOLETNE PO^ITNICE

8. b

Dežurni razredi pobirajo smeti in urejajo okolico šole vsak dan po pouku.
Razredniki preverijo, kako je bilo delo opravljeno in ga na razrednih urah ovrednotijo. Hišnik in eko detektivi
spremljajo čiščenje posameznih oddelčnih skupnosti.
stran 76

^ISTILNE DELOVNE AKCIJE
Delovne akcije, družbeno koristno delo je tudi vzgojno delo. Učenci opravijo delo po opravljenih rednih urah
ob spremstvu učitelja razrednika:
- od 1. do 3. razreda v okolici šole, prilagojeno razvojni stopnji;
- od 4. do 6. razreda po dogovoru med razredniki in prilagojeno razvojni stopnji;
- od 7. do 9. razreda v okviru programa eko aktivnosti oblikujemo desetine učencev in pod hišnikovim
nadzorom skrbimo za okolje.
Spomladi 2022 bomo organizirali spomladansko čistilno akcijo okolice, kjer bomo temeljito očistili okolico
šole in okoliške poti do šole.

MODRA ENERGIJA
Naša šola je ena izmed največjih odjemalcev Modre energije, s čimer pomembno prispeva k
ohranjanju čistega okolja.

LO^ENO ZBIRANJE ODPADKOV – POMAGAJMO NARAVI
Med letošnjimi prednostnimi nalogami je še vedno ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov, tako organskih kot
drugih odpadkov ter jedilnih olj, ki ostajajo pri pripravi obrokov šolske prehrane. Po jedi učenci in zaposleni
ločujejo odpadke sami. Dežurni učitelji spremljajo ločevanje odpadkov in učencem pomagajo s svetovanjem. Ti
so razporejeni glede na izvor in nato odloženi ob šoli, kjer imamo urejen ekološki otok, na katerem ločeno
oddajamo tudi pločevino, steklo, plastiko in papir. V učilnicah so nameščeni triprekatni koši za ločeno
zbiranje odpadkov: papir (bel pokrov), plastika (rumen pokrov) in biološki odpadki (zelen pokrov). Pomembna
je doslednost pri ločevanju odpadkov, učenci so pozorni na urejenost učilnic po pouku in odnašanje skodelic
v kuhinjo. Učitelji jih pri tem redno spodbujajo.
Zbiramo nekatere vrste izrabljenih nevarnih odpadkov (baterije, tonerji), ki jih na dan organizirane akcije
oddamo pooblaščenim prevzemnikom.
Ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov na izvoru in od šolskih vrat dalje.
AKCIJE ZBIRANJA STAREGA
1. dvotedenska akcija zbiranja
2. dvotedenska akcija zbiranja
3. dvotedenska akcija zbiranja
4. dvotedenska akcija zbiranja

PAPIRJA:
papirja: od
papirja: od
papirja: od
papirja: od

4. 10. 2021 do 15. 10. 2021
1. 12. 2021 do 15. 12. 2021
1. 2. 2022 do 11. 2. 2022
4. 4. 2022 do 15. 4. 2022

Papir (obvezno mora biti zvezan v snopiče) boste lahko oddali v zabojnik ob torkih in četrtkih med 7. in 8. uro
zjutraj ter med 12. in 13. uro opoldne. Pomembno je primerno vzgojno usmerjanje učencev, da sredstva,
pridobljena z akcijami zbiranja papirja, porabijo v skladu z vizijo šole in ne (le) za zadovoljevanje lastnih
bioloških potreb.
Za šolo, pri vhodu v kuhinjo, zbiramo odpadna jedilna olja, ki jih lahko nastavite v plastenkah. Sodelujemo
v akcijah RK, Drobtinice in Unicefa z zbiranjem starih igrač, oblačil, obutve … Zbiramo vse vrste odpadnega
in naravnega materiala za izdelavo najrazličnejših izdelkov.
Za šolo je ekološki otok, kjer zbiramo mešane komunalne odpadke, papir, plastiko in kovino, steklo, ki ostajajo
v okviru šole.
22. aprila 2022 ob svetovnem dnevu Zemlje pripravljamo razstavo izdelkov učencev OPB.

GIBANJE IN BIVANJE NA SVE@EM ZRAKU
Med dolgoročnejšimi nalogami naše šole je tudi spodbujanje zdravega načina življenja pri otrocih in mladostnikih,
in sicer z gibanjem na svežem zraku ob vsakem vremenu s primerno obutvijo in oblačili (škornji, dežni plašči).
Za učence III. VIO izvajamo v okviru razširjenega programa v času od 10.00 do 10.20 rekreativni odmor na
svežem zraku.
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Smo zdravega na~ina `ivljenja.

[PORT
MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA
V mednarodni projekt FIT Slovenija "SVET GIBANJA, SVET VESELJA" smo se vključili z učenci prvega
triletja. Sprva z majhnimi koraki, danes pa lahko rečemo, da je projekt postal del nas in brez FIT vsebin si
našega pouka ne znamo več predstavljati. Projekt ponuja tako obliko vadbenih aktivnosti, ki vzpodbujajo
pozitiven odnos do gibanja, hkrati pa z dejavnostmi v projektu Učimo za življenje vzpodbujamo tudi starše
k aktivnemu gibalnemu in zdravemu načinu življenja.
Cilji projekta so: vključenost projekta v redni pedagoški proces, timsko sodelovanje in izobraževanje s področja
športne aktivnosti, doseganje ciljev športa v osnovni šoli, zagotovitev usvajanja vseh ciljev z vidika osnovnih
gibalnih konceptov ter gibalnega razvoja otrok in vseživljenjsko učenje in zdravje otrok

20. JANUAR
DAN BREZ
TELEVIZIJE IN
RAČUNALNIKA.

7. APRIL
PEŠ V ŠOLO
IN IZ NJE!

15. MAJ
SVETOVNI
DAN DRUŽINE.

31. MAJ
SVETOVNI DAN
ŠPORTA.

13. OKTOBER
SVETOVNI
DAN HOJE.

FIT ČUTNA
POT.

UČIMO ZA
ŽIVLJENJE.

OTROCI
POSTAJAJO
POPOLNEJŠI IN
SPOSOBNEJŠI,
SO VESELI IN
ZADOVOLJNI.

UČITELJI Z
OTROKI
SODELUJEJO,
JIH UČIJO IN
NE
TRENIRAJO.

RAZVIJAMO
IN USTVARJAMO
UČENJE SKOZI
GIBANJE IN
GIBANJE SKOZI
IGRO.

V FITU JE
NAČIN
UČENJA
DIDAKTIČNA
IGRA.
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OTROKE
SPODBUJAMO,
NIKOLI JIH NE
PRIGANJAMO.

Akcijski načrt FIT vadbenih vsebin v šolskem letu 2021/2022

FIT PEDAGOGIKA
Temelj Fit pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in
gibanje skozi igro. Ko se otroci in mladostniki skozi igro učijo gibati, se
hkrati skozi gibanje učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo
svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati. V Fit-u
mladostnike in otroke učimo, da je dosežek tudi to, da si upajo poizkusiti.
Ne izpostavljamo neuspehov, temveč poudarjamo pomembnost majhnih
uspehov. Otroci in mladostniki sami preizkušajo, se učijo na napakah,
raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve, kar vse skupaj vodi k
obvladovanju nalog. Fit učitelji so mentorji. Z otroki in mladostniki
sodelujejo, jih učijo in jih ne urijo. Prav tako otroci in mladostniki
aktivno sodelujejo z učitelji. Na tak način oboji pridobivajo in dozorevajo tekom procesa učenja. Vseskozi
stremimo k večji strokovnosti, zavzetosti, odličnosti, otroke spodbujamo k napredku, a jih nikoli ne spodbujamo
k pretiravanju. Tako naši otroci, mladostniki in učitelji postajajo bolj izkušene, čustveno zrelejše, samozavestnejše,
sposobnejše, vesele, zadovoljne, razigrane in posledično – ZDRAVE osebe!
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KO AKTIVIRAMO TELO, AKTIVIRAMO MO@GANE
Ključni razlog, da Fit pedagogika temelji na gibanju, je v bogastvu gibalne/športne aktivnosti, ki omogoča
razvoj gibalnih, kognitivnih in socialnih ter drugih sposobnosti. Mnoge vrhunske raziskave o kompatibilnosti
možganov so dokazale, da metode, ki vključujejo gibanje, povečajo sposobnost za osredotočanje (fokus),
povezujejo gibanje z razmišljanjem, kar spodbudi razvoj nevronskih povezav, izboljšajo spomin, odpirajo več
predelov možganov, da sodelujejo pri učenju (aktivno učenje, doživljajsko učenje, interaktivnost), zmanjšujejo
stres in krepijo pozitivna čustva v vsakdanjem življenju.

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

[PORTNO DRU[TVO SLATNA
Pri delovanju športnega društva smo si zastavili globalni cilj: skrb za skladen, duševni,
telesni in socialni razvoj otrok. Delo z otroki, ki so vključeni v posamezne aktivnosti,
ni usmerjeno v vrhunski oz. tekmovalni šport, temveč je namenjeno sprostitvi,
razvedrilu, spoznavanju in pridobivanju novih gibalnih znanj, ki jih bodo lahko v
starosti s pridom uporabljali v rekreativnem preživljanju prostega časa. V aktivnosti
društva so vključeni projekti: Fit projekt, Veter v laseh, Rogaški tek, Slatna basketira
ter različni nogometni turnirji. V šolskem letu 2021/22 bomo organizirali vadbo
različnih športnih panog, v katere želimo vključiti čim več otrok. Poskrbeli bomo tudi
za nakup nujno potrebnih športnih rekvizitov.
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Smo odli~nega znanja in vedenja.

PO[ KOSTRIVNICA
VIZIJA
“Podružnična osnovna šola Kostrivnica – vrelec v srcu narave,
kjer se sinergija prepleta z ustvarjalnostjo in kakovostnimi rezultati
dela.”

PREDNOSTNE NALOGE
-

Razširjeni program obogatitvenih dejavnosti – RAP
Rastemo z vrednotami
Učilnica na prostem
Trajnostna mobilnost

PODATKI O [OLI
ŠOLSKI OKOLIŠ obsega 12 vasi naše KS: Zg. in Sp. Kostrivnica, Podplat, Brezje pri Podplatu, Podturn,
Gabrovec, Drevenik, Zg. in Sp. Gabernik, Kamna Gorca, Čača vas in Zagaj.
ŠOLSKI PROSTOR, V OKVIRU KATEREGA ŠOLA PREVZEMA ODGOVORNOST ZA UČENCE
Učitelji prevzemamo odgovornost za učence v času izvajanja pouka oz. drugih aktivnosti določenih z Letnim
delovnim načrtom šole: v šolski zgradbi, na igrišču in šolskem zemljišču.
ŠOLSKA KUHINJA
Šolska kuhinja nudi malice in kosila učencem ter delavcem šole. Obroke pripravlja Elica Križan. Jedilnike
prejemamo iz naše centralne šole, sestavlja jih vodja šolske prehrane na centralni šoli.
SVETOVALNE STORITVE
Sodelujemo s svetovalnimi delavci: socialnim delavcem Jožetom Ogrisom in psihologom Lenartom Pokličem.
PREVOZI UČENCEV
Učenci prvega razreda in učenci, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, se vozijo z minibusom na relacijah:
Sp. Kostrivnica - Kamna Gorca - Podplat - Zg. Gabernik - POŠ Kostrivnica in Drevenik - POŠ Kostrivnica.
Nekaj učencev se vozi s šolskim avtobusom na relaciji: Podplat - Gabernik - POŠ Kostrivnica in Zagaj - POŠ
Kostrivnica.
ŠOLSKI PROSTORI
1. učilnica za 1. razred/66,51 m2
2. 4 učilnice/229,60 m2
3. zbornica/21,15 m2
4. telovadnica/201,93 m2
5. garderobe v telovadnici/36,06 m2
6. galerija/29,27 m2
7. hodniki, stopnišča/62,86 m2
8. sanitarije, čistila/32,46 m2
9. specialna učilnica/24 m2
10. kabinet/17,03 m2
11. shramba/17,80 m2
12. knjižnica/43,25 m2

13. garderoba 32,20 m2
14. skladišče 22,70 m2
15. kuhinja s shrambo, hodnikom in sanitarijami/
53,40 m2
16. jedilnica/124,40 m2
17. plinska postaja/8,40 m2
18. kurilnica/24.80 m2
19. igrišče/820 m2
20. poti/460 m2
21. zelenice, parkirišča/4.825,84 m2
1.014,62 m2 notranje talne površine
6.105,84 m2 zunanje talne površine
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POUK IN ODMORI
0. ura: od 7.30 do 8.15
zajtrk od 8.15 do 8.30
1. ura: od 8.30 do 9.15
2. ura: od 9.15 do 10.00
odmor od 10.00 do 10.20
3. ura: od 10.20 do 11.05
4. ura: od 11.10 do 11.55
5. ura: od 12.00 do 12.45
6. ura: od 12.50 do 13.35
7. ura: od 13.40 do 14.25
čas za kosilo od 12.00 do 13.40
V I. VIO so odmori fleksibilno naravnani.

[OLSKI RED
Navezuje se na pravila šolskega reda centralne šole.
SPLOŠNI UKREPI
Izjave
V podpis jih dajemo staršem po potrebi in presoji, ko je nujno, da so seznanjeni in soglašajo s predlaganimi
pravili.
Ukrepi za zagotavljanje varnosti
Zaradi zagotavljanja varnosti v času bivanja v šoli so vhodi v šolo zaklenjeni od 8.00 do 13.00. V tem času bo
vstop v šolo mogoč le, če boste poklicali na telefon 03 582 42 01. Po pogovoru vam bo vhodna vrata odklenila
odrasla oseba.
Ukrepi za preprečevanje širjenja viroz
Večkrat dnevno si temeljito umijemo roke z milom in vodo (20 s), zlasti še pred obroki in po uporabi sanitarij.
Pri kihanju in kašljanju uporabljajmo papirnate robčke za enkratno uporabo, ki jih takoj po uporabi odvržemo
v koš za komunalne odpadke.
Prepoved rabe pirotehničnih sredstev v šoli in zunaj nje
Prepovedano je prinašanje pirotehničnih sredstev (petarde, rakete…) v šolo. Njihova raba je strogo prepovedana.
Prinašanje nevarnih predmetov (noži, vžigalniki ipd.) v šolo je strogo prepovedano, saj s tem ogrožate svoje
zdravje in varnost ter varnost drugih. O zaseženih predmetih bomo obvestili tudi policijo.
Odgovornost za učence v času organiziranih dejavnosti v šoli
V času organiziranih dejavnosti učencev v šoli prevzemamo odgovornost za učence strokovni delavci. Pri
vzpostavljanju reda pomagajo tudi ostali delavci šole. V tem času učenci ne smejo zapuščati šole in šolskega
okoliša brez soglasja obeh staršev, ki morata vsako spremembo ustno ali pisno sporočiti tisti odgovorni osebi,
ki izvaja organizirano dejavnost. V primeru, da pride do neupoštevanja tega pravila, mora izvajalec o dogodku
obvestiti ravnateljico.
Varna raba svetovnega spleta
Pri uporabi spletnih strani in klepetalnic, ko nenadzorovano dajete svoje podatke ali celo fotografije, bodite
posebej pazljivi in se o tem predhodno pogovorite s svojimi starši, saj na vas prežijo različne nevarnosti,
zlorabe ali morda celo spolna nadlegovanja nepridipravov, ki bi radi pridobili vaše podatke. Vse, kar morate
vedeti o internetu in kako ga uporabljati varno ter odgovorno, poiščite na www.safe.si.
Šolska prehrana se vodi preko spletnega orodja eAsistent v modulu Prehrana
V modulu Prehrana so vpisani podatki o prijavljenih obrokih iz prijavnice, ki ste jo izpolnjeno vrnili v šolo.
Do podatkov dostopate s svojim uporabniškim imenom in geslom. Odgovornost za uporabniško ime in geslo
prevzamete starši.
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Prijava in odjava obrokov
poteka preko spletnega orodja eAsistent - modul Prehrana, kamor vstopate s svojim uporabniškim imenom in
geslom. Za pravočasno odjavo se šteje opravljena odjava do 8.00 ure zjutraj za tekoči dan. V nasprotnem
primeru se obrok zaračuna. Če ima vaš otrok subvencionirano malico in/ali kosilo in zaradi bolezni oziroma
izrednih okoliščin starši niste mogli pravočasno odjaviti obroka, ima otrok pravico do subvencije le za prvi
dan odsotnosti od pouka. Če subvencioniranih obrokov prehrane ne odjavite tudi v naslednjih dneh, plačate
od drugega dneva odsotnosti otroka polno ceno obrokov.
Nadzor objekta
Objekt je zavarovan s protivlomnim sistemom, ki ga nadzoruje Prosignal in opravlja tudi nadzor ponoči. V
času pouka skrbimo za varnost vsi zaposleni, še posebej učitelji.
Skrb za varnost v času rekreativnih odmorov
V času odmorov ste učenci na šolskem igrišču. Določeni učenci, ki skrbite za čistost šolske okolice, se lahko
gibate tudi po šolskih zelenicah - do žive meje in ceste.
Med odmori morajo učenci skrbeti za osebno varnost in varnost drugih prisotnih udeležencev. Navzoči učitelji
se razporedijo na mesta, kjer lahko znotraj vidnega polja izvajajo nadzor nad dogajanjem.
Območje šole
Zunaj območja se učenci v času bivanja v šoli ne smejo zadrževati. Zapuščanje območja šole je dovoljeno le
v spremstvu učitelja, oz. vzgojiteljice.
RED NA ŠOLI
Za red in disciplino na šoli so odgovorni odrasli, predvsem učitelji.
Prezračevanje in urejenost učilnic, hodnikov in avle
Za red in čistočo v razredu pri pouku so odgovorni razredni reditelji in vsak učenec. Učenci skrbijo, da je
učilnica čista in prijetna. Razredna reditelja med odmori in po pouku pobrišeta tablo, prezračita učilnico ter
ugasneta luči.
Sanitarije
V sanitarijah se ne zadržujemo po nepotrebnem, ne uničujemo predmetov, skrbimo za čistočo in osebno
higieno ter varčujemo s toaletnim papirjem in brisačami.
Lastnina
Učenci sami skrbite za osebne predmete. V šolo ne prinašamo dragih stvari. Če najdete predmet, za katerega
sklepate, da je izgubljen, ga predate učiteljem.
Kulturna šolska klima
V medsebojni komunikaciji uporabljamo le kulturne izraze. Raba neprimernih ali celo grobih besed ni
dovoljena. Žvečilni gumi v šoli ni dovoljen, še zlasti ne pri športnih dejavnostih. K pouku prihajamo točno,
redno prinašamo šolske potrebščine in pišemo domače naloge. V garderobi se preobujemo v copate. Zaradi
povečane skrbi za varnost učencev v šoli in tudi higienskih pogojev morate imeti učenci šolske copate z
nedrsečim podplatom. Po končani dejavnosti na šoli copate odnesete domov.
Vrednostne predmete in večje vsote denarja puščamo doma. V času pouka se učenci v spremstvu učiteljev
zadržujejo v šolskih prostorih ali na dvorišču in igrišču. Skrbimo za urejenost garderob, šole in šolske okolice.
Na šoli ni dovoljeno tekanje, prerivanje in kričanje; za nasilje ni opravičila. Poskrbimo za kulturno uživanje
hrane, osebno higieno in urejen videz. Pozdravimo, se zahvalimo, opravičimo. Cenimo delo sošolcev in
delavcev na šoli, spoštujemo drugačnost in se trudimo razumeti drug drugega.
Pravila vedenja pri učnih urah
Pri pouku je potrebno osredotočeno sodelovati, pri pogovoru dvigovati roko, ne segati v besedo učitelja ali
sošolcev. Potrebno je zagotavljati delovni oziroma ustvarjalni mir, saj le tako dosežemo najučinkovitejše
znanje.
Opravičevanje izostankov
Za opravičevanje izostankov učencev od pouka športa uporabljamo enoten obrazec: Zdravniško potrdilo (DZS,
obr. 8,25).
Opravičila izostankov od šolskega pouka nad 5 dni piše osebni učenčev zdravnik. Do pet dni opravičujejo
izostanke od šolskega pouka starši ali skrbniki.
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JAVNI RED
Prevozi z avtobusi in minibusom
Po Zakonu o osnovni šoli (Ul. RS, št.63/06) ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo
prebivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole. Učenec pa ima pravico do brezplačnega prevoza ne
glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če
pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učencev na poti v šolo in to
oceno pisno posreduje šoli. Zato šola v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina organizira prevoze z avtobusom
ali z minibusom za učence, ki so do prevoza upravičeni.
Spremstvo otrok
Otroci prvega razreda osnovne šole morajo imeti spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi
otroci, starejši od 10 let, ki jih starši za to pisno pooblastijo, pooblastilo pa oddajo razredniku. Rumene rutice
so obvezne za učence 1. in 2. razredov. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo
in iz nje nositi poleg odsevnika tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.
Pravila vedenja v avtobusu in minibusu
Potnik ne sme onesnažiti vozila namenoma ali iz malomarnosti. V tem primeru je dolžan povrniti prevozniku
škodo za čiščenje. Potnik je dolžan povrniti škodo, če jo je povzročil prevozniku v avtobusu/minibusu
namenoma.
Nedopustno je kakršnokoli neprimerno besedno ali nebesedno nasilje nad ostalimi potniki ali voznikom.
Vozači ne smete pred in po pouku zapuščati šolskega prostora
Vsi vozači zjutraj ob prihodu odidete v šolo. Šolskega prostora sami ne smete zapuščati do odhoda avtobusov
in minibusa. Le na ta način lahko zagotovimo varnost vozačev.
Upoštevanje navodil na enodnevnih in večdnevnih ekskurzijah, tekmovanjih in v CŠOD
Starši ste obveščeni o načrtovani enodnevni ali večdnevni ekskurziji pred odhodom. V ta namen podpišete za
vašega otroka izjavo o udeležbi na ekskurziji.
Na enodnevnih in večdnevnih ekskurzijah morajo učenci upoštevati navodila spremljajočih učiteljev in hkrati
vsa navodila vzgojiteljev v CŠOD.
KRŠITVE PRAVIL
Kršitev bomo na šoli obravnavali individualno. Ob kršitvah, za katere bomo strokovno presodili, da se štejejo
kot hujše, bomo sodelovali s starši.

UKREPI ZA ZDRAVJE
IN VARNOST V PRIMERU EPIDEMIJE (COVID 19)
Zaradi manjšega števila učencev v POŠ Kostrivnica je, v primeru pojava epidemije, organizacija dela lažja.
Veliko vzgojno-izobraževalnega dela bomo izvajali na prostem. Tam, kjer je število otrok v kombiniranem
oddelku večje, bomo v notranjosti šole koristili dodatno in specialno učilnico.
Za zaščito osebja in otrok pred okužbo je nujno potrebno, da v šolo prihajajo le zdravi otroci in osebje (brez
znakov akutne okužbe dihal).
Potrebno je dosledno izvajanje splošnih higienskih in ostalih ukrepov:
- Poostreno redno čiščenje in razkuževanje prostorov po sprejetih navodilih.
- Posvetiti posebno pozornost higienskemu režimu v kuhinji in jedilnici (sistem HACCP, preprečitev možnosti
okužbe z embalažo za živila) ...
- V času trajanja epidemije v šolo vstopajo le starši učencev 1. VIO; ostali po predhodnem dogovoru in če
zadostijo pogoju PCT.
- Učenci se sami preobujejo, slečejo vrhnje oblačilo in si umijejo roke z milom in vodo.
- Strokovni delavci, ki občasno prihajajo na POŠ Kostrivnica (športni in glasbeni pedagog, izvajalci DSP,
svetovalni delavci …), se morajo držati priporočil o preprečevanju prenosa okužb.
- Zaposleni uporabljajo zaščitne maske.
- Navodila za preprečevanje okužbe so nameščena pri vhodih.
- Zagotoviti je potrebno redno zračenje zaprtih prostorov za pet do deset minut večkrat na dan. Vsak dan pred
pričetkom in po zaključku pouka se učilnice temeljito prezračijo.
- Skrbimo za temeljito higieno rok: umivanje rok je potrebno pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča, po
prihodu iz sprehoda oz. izvajanja dejavnosti na prostem, po prijemanju kljuk ali po dotikanju drugih površin.
Razkuževanje rok učenci opravljajo po potrebi, poudarek je na pravilnem umivanju.
stran 84

- Ozaveščanje oz. opozarjanje učencev, da se ne dotikajo obraza (oči, nosu in ust) z neumitimi rokami.
- Upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s
papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo
med odpadke in si umijemo roke z milom ter vodo.
- Nadzor učiteljev pri odhodu učencev na stranišče: v toaletnih prostorih je istočasno lahko le en učenec.
- Redno navajanje učencev na medosebno razdaljo 1,5 - 2 metra in upoštevanje medosebne razdalje.
- Učenci malicajo v razredu. Hrano razdeli učitelj. Učenci si pred hranjenjem klop obrišejo z alkoholnim
robčkom za enkratno uporabo. Z novo papirnato brisačko naredijo pogrinjek. Pred in po končanem hranjenju
si umijejo roke z vodo in milom.
- Upoštevanje medosebne razdalje v času kosila.
- Učenci si med seboj ne delijo igrač in učnih pripomočkov.
- Računalnik v učilnici uporablja le učitelj. Skupni računalnik v zbornici (tipkovnica, miška …) se po uporabi
razkuži. Učitelji v glavnem uporabljajo tablične računalnike.
- Pogovori in sestanki se opravijo po telefonu ali preko video-povezave.
- Tudi ostali sestanki se organizirajo preko računalniške povezave.
- Prireditve in razstave se v času trajanja epidemije ne organizirajo. Upoštevajo se navodila pristojnih institucij.
- Pozorno spremljamo zdravstveno stanje otrok in pravilno ukrepamo v primeru suma bolezni: Učenca se takoj
izolira v posebnem prostoru zraven jedilnice. Če je mogoče, naj nosi masko. O bolezni se takoj obvesti starše
ali skrbnike. Oboleli otrok med čakanjem na starša uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki se po
uporabi temeljito očisti. Izvede se dezinfekcija, prostore se temeljito prezrači.
- Če na šoli zboli delavec z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se takoj umakne z delovnega mesta in
pokliče izbranega zdravnika.
- Zaposleni morajo izpolnjevati pogoje PCT.
- Javni linijski prevoz se izvaja po osnovnih priporočilih NIJZ (uporaba zaščitnih mask za voznika in vse
potnike, uporaba razkužil za roke, zračenje in redno čiščenje vozil, upoštevanje higiene kašlja, razkuževanje
vozil…).
- Redno spremljamo in dopolnjujemo priporočila skladno z epidemiološko sliko, priporočili MIZŠ in NIJZ ter
z novimi spoznanji.

SODELOVANJE S STAR[I
Govorilne ure bodo vsak 1. torek v mesecu - zjutraj: 7.10 - 7.55, popoldan: 16.00 - 17.00.
Eno uro tedensko v dopoldanskem času planira govorilno uro vsak razrednik sam in s tem seznani starše.

RODITELJSKI SESTANKI
Zap.
{t.

VSEBINA

^AS

1.

Predstavitev programa dela, smernice za {olsko leto 2021/2022
1. k
2. k do 5. k

2.

Standardi znanja, branje - 1. k in 2. k
Zadovoljstvo in stres - 3., 4., 5. k
C[OD - 3. k

3.

Evalvacija dela - 1. k do 5. k

NOSILEC

1. 9. 2021
9., 13. in 14. 9. 2021

razredni~arka
razredniki

januar 2022

razredniki
Lenart Pokli~
Urban [ipec

junij 2022

razredniki

RAZ[IRJENI PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI – RaP
Naša šola v šolskem letu 2021/2022 nadaljuje koncept razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli – Gibanje
in zdravje za dobro psihično in fizično počutje.
Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki
vplivajo na zdravje in dobro počutje.
Uresničevali bomo naslednje cilje:
- Ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje.
- Izgradnja razumevanja pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega
okolja, sprostitve in počitka.
- Spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje navad zdravega prehranjevanja,
sodelovanje z drugimi ter varno in odgovorno ravnanje v okolju.
- Pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost.
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- Oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter
razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja.
Dodatne ure gibanja se ne ocenjujejo.

DEJAVNOSTI NA [OLI
DEJAVNOST

RAZRED

U^ITELJI

URNIK IZVAJANJA

I. RAZ[IRJENI PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI - RaP
1.

Gibanje in zdravje za dobro psihi~no
in fizi~no po~utje

od 1. do 2. k
Urban [ipec
od 3. do 4. k

torek, od 13.00 do 13.45
torek, od 13.45 do 14.30

II. JEZIKOVNE DEJAVNOSTI
1. Nem{~ina

od 1. k do 5. k Barbara Stojn{ek

2. Mehur~ki

od 1. k do 3. k

Tanja Pir{,
Marjana Gregor~i~

3. Tekmovanje za Cankarjevo priznanje od 4. k do 5. k Martin Dru{kovi~

sreda, od 13.00 do 13.45
po dogovoru z u~enci
po dogovoru z u~enci

III. KULTURNE DEJAVNOSTI
1. Otro{ka folklorna skupina Vrel~ki

od 1. k do 5. k Mojca Pa`on ^on`ek

torek, od 7.30 do 8.15

2. Otro{ki pevski zbor

od 1. k do 5. k Marja [pes

petek, od 12.00 do 13.35

od 1. k do 4. k Petra Polaj`er

po urniku

IV. [PORTNE DEJAVNOSTI
1. FIT za zdravje
2. Neobvezni izbirni predmet [port
3. Mladi planinci

4., 5. k
od 1. k do 5. k

Marko ^on`ek

torek, od 12.50 do 13.35

Natalija horvat,
zunanji sodelavci

po dogovoru z u~enci in
PD Bo~ Kostrivnica

V. MISELNE DEJAVNOSTI
1. Cici vesela {ola
2.

Logika, Logi~na po{ast,
Mednarodni matemati~ni kenguru

3. Ra~unalni{tvo
4. Vesela {ola

od 1. k do 3. k Natalija Horvat

v sklopu OPB

Tanja Pir{,
od 1. k do 5. k Marjana Gregor~i~,
Martin Dru{kovi~

po dogovoru z u~enci

4., 5. k

Mitja [torman

od 4. do 5. k Tina Dimec Ivanjko

po dogovoru z u~enci
po dogovoru z u~enci

VI. PROJEKTNE DEJAVNOSTI
1. U~ilnica na prostem

od 1. k do 5. k

vsi u~itelji PO[
Kostrivnica

v ~asu pouka in OPB

2. Rastem z vrednotami

od 1. k do 5. k

vsi u~itelji PO[
Kostrivnica

v ~asu pouka in OPB

1. Eko dejavnosti

od 1. k do 5. k

Alenka Klemen~i~,
Marjana Gregor~i~

v ~asu pouka in OPB

2. Igrajmo se gledali{~e

od 1. k do 5. k Martin Dru{kovi~

sreda, od 7.30 do 8.15

3. S srcem za srce

od 1. k do 5. k Martin Dru{kovi~

po dogovoru z u~enci

VII. OSTALE DEJAVNOSTI

4. Turisti~ne in druge dejavnosti v kraju od 1. k do 5. k

Marjana Gregor~i~,
Martin Dru{kovi~

po planu,
v dogovoru s krajani in z u~enci

5. Delo s talentiranimi u~enci

od 1. k do 5. k razredniki

po planu in v dogovoru z u~enci

6. Mladi gasilci

od 1. k do 5. k zunanji sodelavec

po planu PGD Kostrivnica
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C[OD
Zap.
{t.

Datum

Razred

Dom oz. mesto bivanja

Dejavnost

Strokovni vodja

1.

od 21. 2. 2022
do 23. 2. 2022

3. k

Dom Jur~ek Ko~evje

Naravoslovna {ola v naravi

Urban [ipec,
Suzana Mlakar

NARAVOSLOVNI DNEVI
VSEBINA

NOSILEC

^AS IZVEDBE

SODELUJO^I

ZDRAVE NAVADE

razredni~arka, vzgojiteljica

16. 9. 2021

1. k, 2. k

^LOVE[KO TELO SE SPREMINJA
^LOVE[KO TELO

razredni~arka, Magda Sep
razredni~arka

20. 10. 2021

5. k
4. k

razrednik

14. 3. 2022

5. k

razredni~arka

30. 3. 2022

4. k
3. k

ZOO LJUBLJANA ALI @IVALI V
NA[I OKOLICI

razredni~arka, vzgojiteljica

4. 5. 2022

1., 2. k

SVETOVNI DAN ZEMLJE

razredni~arka, vzgojiteljica

12. 4. 2022

1. k, 2. k

V SO@ITJU Z NARAVO

razrednik

12. 4. 2022

5. k

NARAVNA DEDI[^INA
VODNI VIRI

razrednik

4. 5. 2022

3., 4. k

LJUBLJANA
MOJ DOMA^I KRAJ
ZDRAVE NAVADE

KULTURNI DNEVI
VSEBINA
SPREJEM PRVOŠOLCEV

NOSILEC

^AS IZVEDBE

SODELUJO^I

razredni~arka,
vodja podru`nice,
vzgojiteljica

1. 9. 2021

1. k

u~itelji

1. 9. 2021

od 2. k do 5. k

razredniki, Jaka Strajnar

17. 9. 2021

od 1. k do 5. k

razredni~arka

30. 3. 2022

1. k, 2. k

razredniki,
vzgojiteljica

24. 5. 2022

3. k

vodje proslav, razredniki

22. 10. 2021
24. 12. 2021
4. 2. 2022
22. 4. 2022
24. 6. 2022

od 1. k do 5. k

SPOZNAVNI DAN
GLASBENE DELAVNICE
KULTURNA DEDI[^INA NA[EGA KRAJA
TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE

PROSLAVE OB PRAZNIKIH

TEHNI[KI DNEVI
VSEBINA

NOSILEC

^AS IZVEDBE

SODELUJO^I

razredni~arka, vzgojiteljica

20. 10. 2021

od 1. k do 3. k

razredniki, vzgojiteljica

6. 12. 2021

od 1. k do 5. k

PUST

razredniki

26. 2. 2022

od 1. k do 5. k

NARAVOSLOVNA [KATLA

razrednik

12. 4. 2021

4., 5. k

razrednik, Goran Kora`ija

4. 5. 2022

5. k

razrednik

24. 5. 2022

4. k

USTVARJAMO Z JESENSKIMI
PLODOVI
PRAZNI^NE DELAVNICE

KOLESARSKI DAN
NARAVNA DEDI[^INA
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[PORTNI DNEVI
ZAP. [T.

VSEBINA

^AS IZVEDBE

1.

POHOD ZA ZDRAVO SRCE

23. 9. 2021

2.

FESTIVAL IGER

13. 10. 2022

3.

ZIMSKE RADOSTI,
C[OD - 3. k

15. 2. 2022
22. 2. 2022

4.

IGRE BREZ MEJA,
ORIENTACIJSKI POHOD

6. 5. 2022

5.

SPOZNAJMO RAZLI^NE [PORTE

3. 6. 2022
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Smo odli~nega znanja in vedenja.

PO[ SVETI FLORIJAN
VIZIJA
»Učinkovite socialne veščine in kakovostno znanje – naložba za prihodnost.«
Kaj so učinkovite socialne veščine?
Usposobljenost za komunikacijo in vzpostavljanje odnosov med ljudmi
primerno izbiranje besed in vedenja;
odzivanje…
Kaj je kakovost?
Odkrivanje in razvijanje skritih potencialov učencev;
razvijanje motivacije;
inovativnost;
samoizobraževanje…
OSNOVNE USMERITVE:
1. Razvijanje socialno, osebnostno in čustveno močnih posameznikov, ki se znajo aktivno vključevati v
šolske in ostale dejavnosti.
2. Spoznavanje in razvijanje pozitivnega odnosa do sebe, drugih, do športa, kulture, umetnosti, zdravega
načina življenja in razmišljanja.
3. Spodbujanje dosledne uporabe knjižnega jezika v šoli, razvijanje bralne kulture ter pravilnega ustnega in
pisnega sporazumevanja.
4. Spodbujanje spoznavanja in sprejemanja drugih kultur in življenja drugih.

PREDNOSTNE NALOGE
Razširjeni program obogatitvenih dejavnosti - RaP
Bralna pismenost - vsi učitelji
Rastemo z vrednotami - vsi učitelji
Trajnostna mobilnost - vsi učitelji

PRAVILA [OLSKEGA REDA
Osnova je šolski red, ki se navezuje na pravila centralne šole. V nadaljevanju so zapisane posebnosti, ki
veljajo za našo podružnično osnovno šolo.
Območje šole
Šolsko območje je omejeno z žično mrežo. Na igrišču se učenci zadržujejo le pod vodstvom učiteljev. Varen
dostop do šole omogoča pločnik med šolo in cesto, vhod v šolo pa je od ceste ločen z zaščitno ograjo. Zunaj
območja se učenci v času bivanja v šoli ne smejo zadrževati. Zapuščanje območja šole je dovoljeno le v
spremstvu učiteljev.
Nadzor objekta
Vhod v šolo bo v dopoldanskem času od 8.20 do 13.30 zaklenjen. Vstop v šolo v tem času bo mogoč le po
predhodni telefonski najavi odrasli osebi na številko 03/5827-166. Prosimo, da se ob najavi predstavite in
poveste, kam želite, nato vam bo nekdo od zaposlenih prišel odklenit vrata. Z omenjenim ukrepom želimo
zagotoviti varnost v času bivanja v šoli.
V času izvajanja pouka in drugih dejavnosti, določenih v LDNŠ, skrbimo za varnost objekta vsi zaposleni.
Šolska stavba je, kadar je prazna, zaklenjena, okna zaprta.
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Sanitarije
Dečki in deklice uporabljate stranišči v prvem nadstropju. V sanitarnih prostorih se ne zadržujete po nepotrebnem.
Vstopate s skupnega hodnika: dečki obvezno v desno stranišče, namenjeno vam, v sredini je stranišče za
zaposlene, deklice pa v stranišče na levi strani. Po vsaki uporabi stranišča si temeljito umijte roke s toplo vodo
in milom, očistite za sabo umivalnik. S toaletnim papirjem in papirnatimi brisačkami ravnamo varčno.
Šolska klima
V medsebojnem sporazumevanju uporabljate le kulturne izraze, do sogovornikov se vedete vljudno. K pouku
in dejavnostim prihajate pravočasno, redno pišete domače naloge in prinašate šolske potrebščine.
V pritličju so v dveh igralnicah otroci od prvega do petega leta starosti, nekateri že od pol šestih zjutraj, zato
se v garderobi tiho preobujete v copate in umirjeno odidete po stopnicah v učilnico. Ob srečanju vljudno
pozdravite učitelje, vzgojiteljice in druge odrasle osebe. Zaradi varnosti malčkov dosledno zapirajte za seboj
vhodna vrata in notranja vrata na hodnik; do otrok iz vrtca se vedite obzirno.
Skrbite za urejenost garderobe, šolskih prostorov in šolske okolice.
Tekanje, kričanje in prerivanje v šoli ni dovoljeno; za kakršno koli nasilje na šoli ni prostora in zanj ni
opravičila.
Skrbite za kulturno uživanje hrane, čisto mizo po zaužitem obroku, osebno čistočo in urejen videz.
Ob vsaki priložnosti uporabite primerno besedo, npr. hvala, prosim, oprosti…
Cenite delo sošolcev in delavcev šole, spoštujte drug drugega, sprejemajte drugačnost.
Red za vozače šolskega avtobusa
Vozači pred poukom in po njem ne smete samovoljno zapuščati šolskega prostora. Zjutraj, takoj po prihodu,
pridete v učilnico JV. Prav tako ne smete zapustiti šolskih prostorov do odhoda avtobusa, le tako lahko namreč
poskrbimo za vašo varnost.
Odjava šolske prehrane
Starši dnevno odjavite posamezni obrok malice in/ali kosila do 8. ure preko spletnega orodja eAsistent (v
modulu Prehrana); v nasprotnem primeru ga kljub subvenciji plačate.
Tekoče jedilnike si boste lahko ogledali tudi na šolski spletni strani (www.iios-rogaska.com).

PODATKI O [OLI
ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš zajema v naši KS vasi Sv. Florijan in Strmec pri Sv. Florijanu z vsemi zaselki.
ŠOLSKI PROSTOR, V OKVIRU KATEREGA ŠOLA PREVZEMA ODGOVORNOST ZA UČENCE
Učitelji, ki poučujejo na šoli, odgovarjajo za učence v času izvajanja šolskega pouka in drugih aktivnosti,
planiranih v Letnem delovnem načrtu šole: v šolski zgradbi, na igrišču, ograjenem z žično ograjo, na šolskih
površinah pred šolo in ob njej.

[OLSKA KUHINJA
Šolska kuhinja nudi malice in kosila učencem in zaposlenim. Andrejka Turk vsak dan pripravi šolsko malico.
Vanja Škrabl razdeli kosilo, ki ga s centralne šole pripelje hišnik. Jedilnike sestavlja in pošilja na našo šolo
vodja prehrane na centralni šoli.

SVETOVALNA SLU@BA
Sodelujemo s svetovalnimi delavci: psihologom Lenartom Pokličem, pedagoginjo Karlo Koražija in socialnim
delavcem Jožetom Ogrisom.

[OLSKA KNJI@NICA
Učenci si knjige izposojajo pod vodstvom učiteljice Alenke Klemenčič ob ponedeljkih, sredah in četrtkih med
7.45 in 8.10. Iz knjižnice na matični šoli prihajajo knjižne novosti, kar naj bi učence še dodatno motiviralo za
pogostejše seganje po zanimivem branju. Posebno pozornost vsako leto posvečamo prvošolčkom. Vse učence
spodbujamo k branju knjig za osvojitev slovenske in eko bralne značke ter za boljšo bralno pismenost.

ZDRAVSTVENE STORITVE
Učenci 1. in 3. razreda bodo imeli sistematski zdravstveni pregled s cepljenjem v petek, 17. decembra 2021 v
ambulanti otroškega dispanzerja v ZP Rogaška Slatina.
Zdravstveno vzgojo bo izvajala dipl. med. sestra Magda Sep.
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DE@URSTVO
Dežurne učiteljice ob določenih dnevih skrbijo za varstvo učencev pred poukom in med odmori, med malico
pa tudi za primerno obnašanje in kulturno prehranjevanje.

PREVOZI U^ENCEV
Nekateri učenci se iz smeri Tuncovca (Žabnika) in Strmca pri Sv. Florijanu vozijo s šolskim avtobusom,
drugi prihajajo in odhajajo v spremstvu staršev ali peš.

[OLSKI PROSTORI
549 m2 notranje dejanske talne površine:
1. dve učilnici/101,22 m2
2. knjižnica/7 m2
3. zbornica/44,31 m2
4. kuhinja/17,25 m2
5. jedilnica/31,50 m2
6. dve igralnici vrtca/109 m2

7. hodnik z garderobo/31,72 m2
8. kotlovnica/23,44 m2
9. sanitarije/19,57 m2
10. telovadnica/72,42 m2
11. hodnik s stopniščem/51,69 m2
12. igrišče/543,39 m2
13. dvorišče

^ASOVNI RAZPORED U^NIH UR IN ODMOROV
0. ura: od 7.30 do 8.15
1. ura: od 8.15 do 9.00
ODMOR ZA MALICO
od 9.00 do 9.15 (15 minut)
2. ura: od 9.15 do 10.00
REKREATIVNI ODMOR
od 10.00 do 10.20 (20 minut)

3. ura: od 10.20 do 11.05
4. ura: od 11.10 do 11.55
KOSILO ZA VSE UČENCE
od 12.00 do 12.25 (25 minut)
5. ura: od 12.25 do 13.10
6. ura: od 13.15 do 14.00

Po 4. učni uri je za vse učence čas za kosilo, za tem gredo učenci k OPB ali pa nadaljujejo s poukom oz.
interesnimi in drugimi dejavnostmi po urniku.

ODPIRALNI ^AS
Učenci prihajajo v šolo zjutraj od 7.30 dalje (vozači ali dejavnosti 0. ure); tekom dneva in med odmori zanje
skrbijo dežurne učiteljice po razporedu. Po končanem pouku so učenci vključeni v interesne dejavnosti,
aktivnosti v oddelku podaljšanega bivanja se izvajajo najdlje do 15.10.

SODELOVANJE S STAR[I
Govorilne ure bodo vsak 2. torek v mesecu med 7.30 in 8.00 zjutraj in med 13.00 do 15.00 popoldne oz. po
dogovoru; eno uro tedensko v dopoldanskem času načrtuje govorilno uro vsaka razredničarka sama in s
terminom seznani starše (zapisano tudi v eAsistentu). Po predhodnem dogovoru z razredničarko se bodo
starši lahko oglasili v šoli tudi v drugih dneh pred poukom ali po njem.

RODITELJSKI SESTANKI
Zap. {t.

Vsebina

1.

Predstavitev LDN[ in dela po razredih. [ola v
naravi za I. VIO in smu~anje za 5. f.

2.

Vmesna evalvacija dela, pustna delavnica

3.

Evalvacija dela; aktualne teme
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^as

Nosilec

september
2021

razredni~arki, vzgojiteljica

januar 2022

razredni~arki, vzgojiteljica

maj 2022

razredni~arki, vzgojiteljica

PROSLAVE IN PRIREDITVE
Datum

Vsebina

1. 9. 2021,
sreda

Dejavnost

nosilec
ravnateljica,
razredni~arki

Zopet v {oli - spoznavni dan

sve~ani sprejem prvo{olcev in drugih u~encev

22. 10. 2021,
petek

Dan reformacije in dan spomina na mrtve

1. KULTURNA URA: obele`itev dneva reformacije in spomina
na mrtve, {olska proslava: 1.-5. razred, nastop OPZ

razredni~arki, ID

19. 11. 2021,
petek

Tradicionalni slovenski zajtrk

nastop u~encev in OPZ, obisk lokalnega ~ebelarja in
predstavitev dejavnosti

razredni~arki, ID

24. 12. 2021,
petek

Dan samostojnosti in enotnosti

2. KULTURNA URA: obele`itev dneva samostojnosti, {olska
proslava: 1.-5. razred, nastop OPZ, ritmika, vrtec

razredni~arki, ID,
vrtec Kapljica

Slovenski kulturni praznik

3. KULTURNA URA: obele`itev slovenskega kulturnega
praznika,
{olska proslava: od 1. do 5. razred, nastop OPZ

razredni~arki, ID

Ob~ni zbor PGD Sveti Florijan

nastop u~encev {ole

vodja PO[

marec 2022,
petek

Krajevna prireditev ob materinskem dnevu

nastop u~encev od 1. do 5. razreda in OPZ, ritmika, vrtec

vodja PO[

22. 4. 2022,
petek

Dan upora proti okupatorju in praznik dela

4. KULTURNA URA: obele`itev dneva upora proti okupatorju
in praznika dela, {olska proslava: 1.-5. razred, nastop OPZ

4. 2. 2022,
petek
februar 2022,
sobota

razredni~arki, ID

maj 2022

40 let PGD Sveti Florijan

nastop u~encev 1.-5. razreda in OPZ, ritmika

razredni~arki, ID

junij 2022

Zaklju~na prireditev z u~enci in star{i

nastop u~encev 1.-5. razreda in OPZ, ritmika

razredni~arki, ID

24. 6. 2022,
petek

Dan dr`avnosti in zaklju~ek {olskega leta

5. KULTURNA URA: obele`itev dneva dr`avnosti, {olska
proslava ob zaklju~ku {olskega leta: 1.-5. razred, nastop OPZ

razredni~arki, ID,
Vrtec Kapljica

Drugo: oktober 2021 – evakuacijska vaja s PGD Sveti Florijan.

INTERESNE IN DRUGE DEJAVNOSTI
NAZIV DEJAVNOSTI

RAZRED

^AS

od 1. r. do 5. r.

~etrtek, 6. ura
petek, 0. ura

1. r.

~etrtek, 1. in 2. ura

Gabi ^ak{

od 1. r. do 5. r.

sreda, 0. ura / 6. ura

Jo`ica Nu~

od 1. do 3. r,
od 4. do 5. r.

v okviru pouka in pri
DOD, dodatne ure

Melita Plemenita{,
Sonja Mauko Purgaj

od 1. r. do 3. r.,
od 4. do 5. r.

v okviru pouka in pri
DOD, dodatne ure

Melita Plemenita{,
Sonja Mauko Purgaj

6. Slovenska bralna zna~ka

od 1. r. do 3. r.,
od 4. do 5. r.

vse leto

Melita Plemenita{,
Sonja Mauko Purgaj

7. FIT za zdravje

od 1. r. do 3. r.

sreda, 1. ura

Petra Polaj`er

8. RaP - gibanje

od 1. r. do 5. r.

~etrtek, 14.10 do 14.55

Urban [ipec

od 4. do 5. r.

sreda, 6. ura

Sonja Mauko Purgaj

10. Ro~na dela

od 1. do 3. r.,
4. do 5. r.

sreda, 0. ura
petek, 6. ura

Sonja Mauko Purgaj

11. Ritmika

od 1. r. do 5. r.

torek, 0. ura

Alenka Klemen~i~

12. Eko{ola kot na~in `ivljenja

od 1. r. do 5. r.

vse leto

Alenka Klemen~i~

4. in 5. r.

1. polletje, po pouku

14. Cici vesela {ola

od 1. r. do 4. r.

v okviru OPB

15. Mladinski tisk, poverjeni{tvo

od 1. r. do 5. r.

vse leto; izven ~asa pouka Melita Plemenita{

16. Mladi gasilci

od 1. r. do 5. r.

v prostem ~asu, po planu
PGD Sv. Florijan
dru{tva

1. Otro{ki pevski zbor
2.

Neobvezni izbirni predmet
ANGLE[^INA

3. Nem{~ina
4. Priprava na tekmovanje iz MAT
5.

Priprava na Cankarjevo tekmovanje /
Mehur~ki

9. RaP - Na travniku in ob vodi

13. Ra~unalni{tvo
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MENTOR
Melita Plemenita{

Mitja [torman
Alenka Klemen~i~

KULTURNI DNEVI
Zap. {t.

Razred

^as izvedbe

Vsebina

Nosilec

1.

od 1. r. do 5. r.

1. 9. 2021

PRVI [OLSKI DAN - spoznavni
dan, sprejem prvo{olcev

razredni~arki,
vzgojiteljica

2.

od 1. r. do 3. r.

GLEDALI[^E (glede na program
gledali{ke hi{e)

razredni~arka

3.

od 4. r. do 5. r.

16. 9. 2021

KULTURNA DEDI[^INA

razredni~arka

4.

od 1. r. do 3. r.

30. 3. 2022

KULTURNA
DEDI[^INANA[EGA KRAJA

razredni~arka

od 1. r. do 5. r.

22. 10. 2021
24. 12. 2021
4. 2. 2022
22. 4. 2022
24. 6. 2022

1/5 kulturna ura - proslava
1/5 kulturna ura - proslava
1/5 kulturna ura - proslava
1/5 kulturna ura - proslava
1/5 kulturna ura - proslava

vodje proslav,
razredni~arki

5.

NARAVOSLOVNI DNEVI
Zap. {t.

Razred

^as izvedbe

Vsebina

Nosilec

1.

od 1. r. do 3. r.

16. 9. 2021

ZDRAVE NAVADE

razredni~arka

2.

od 4. r. do 5. r.

20. 10. 2021

^LOVE[KO TELO

Magda Sep

3.

od 4. r. do 5. r.

14. 3. 2022

C[OD LJUBLJANA / MOJ DOMA^I KRAJ

razredni~arka

4.

od 1. r. do 3. r.

12. 4. 2022

OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE

razredni~arka

5.

od 1. r. do 3. r.,
od 4. r. do 5. r.

4. 5. 2022

NARAVNA DEDI[^INA NA[EGA KRAJA ali ZOO LJUBLJANA
V SO@ITJU Z NARAVO/TUNCOVEC

razredni~arki

TEHNI[KI DNEVI
Zap. {t.

Razred

^as izvedbe

Vsebina

Nosilec

1.

od 1. r. do 3. r.

20. 10. 2021

USTVARJANJE Z JESENSKIMI PLODOVI

razredni~arka

2.

od 1. r. do 5. r

6. 12. 2021

NOVOLETNE DELAVNICE (PRAZNI^NA
DEKORACIJA)

razredni~arki

3.

od 1. r. do 5. r.

26. 2. 2022

PUST

razredni~arki

4.

od 4. r. do 5. r.

12. 4. 2022

NARAVOSLOVNA [KATLA

razredni~arka

5.

od 4. r. do 5. r.

24. 5. 2022

OBRTI - MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC

razredni~arka

[PORTNI DNEVI
Zap. {t.

Razred

^as izvedbe

Vsebina

Nosilec

1.

od 1. r do 5. r

23. 9. 2021

POHOD ZA ZDRAVO SRCE

razredni~arki

2.

od 1. r do 3. r,
od 4. r. do 5. r.

13. 10. 2021

[ALJIVE IGRE
POHOD Z ORIENTACIJO

razredni~arki

3.

od 1. r do 5. r

17. 2. 2022

ZIMSKI [D - IGRE NA SNEGU
(OZ. V SKLOPU C[OD)

razredni~arki,
u~itelji v C[OD

4.

od 1. r do 3. r,
od 4. r. do 5. r.

6. 5. 2022

ORIENTACIJSKI POHOD
[ALJIVE IGRE

razredni~arki

5.

od 1. r do 3. r,
od 4. r. do 5. r.

3. 6. 2022

SPOZNAVAJMO RAZLI^NE [PORTE
IGRE Z @OGO (KOLESARSKA DIRKA)

razredni~arki
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C[OD
Zap. {t.

Datum

Razred

Dom oz. mesto bivanja

Dejavnost

1.

od 21. 2. 2022 do 25. 2. 2022

od 1. r. do 3. r.5. r

C[OD dom Jur~ek Ko~evje

naravoslovna {ola v naravi

2.

od 7. 3. 2022 do 11. 3. 2022

5. r.

C[OD Gorenje

smu~arska {ola v naravi
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STRATE[KE USMERITVE [OLE
VIZIJA do 4. 10. 2020
VIZIJA od 5. 10. 2020 dalje
RAZŠIRJENI PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI - RaP
KAKOVOST POUKA S PODPORO IKT
MODELI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V RAZMERAH, POVEZANIH S COVID-19
ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE 2021/2022
ŽIVLJENJE IN DELO NA VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA
ETIČNA ŠOLSKA VSAKDANJOST
KODEKS ETIČNEGA RAVNANJA ODRASLIH
KODEKS LEPEGA VEDENJA V CŠOD, NA EKSKURZIJAH
KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA ZA ZAPOSLENE
PROGRAM MEPI - Mednarodno priznanje za mlade
BOLJ ZADOVOLJNI.SMO
INOVATIVNA UČNA OKOLJA PODPRTA Z IKT - INOVATIVNA PEDAGOGIKA 1:1
EASISTENT
VARČEVANJE Z VSEMI VIRI ENERGIJE
ROLKARSKI PARK
ORGANI ZAVODA
SVET ZAVODA
SVET STARŠEV
ŠOLSKI PROSTOR
PODATKI O ŠOLSKEM OKOLIŠU
SODELOVANJE Z DRUGIMI

ORGANIZACIJA BIVANJA V [OLI OB UPO[TEVANJU
STROKOVNIH PRIPORO^IL
PRVI ŠOLSKI DAN
ODPIRALNI ČAS IN SPLOŠNE INFORMACIJE
URE POUKA IN ODMORI I .VIO
URE POUKA IN ODMORI II. in III. VIO
DEŽURSTVO
DODATNO DEŽURSTVO V JEDILNICI IN NA HODNIKU V ČASU PO POUKU
OPOLDANSKO VARSTVO VOZAČEV IN SPREMSTVO NA AVTOBUS IN MINIBUS od 12.45 do 13.45
SPREMSTVO NA AVTOBUS PO KONČANEM POUKU
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVJA
PROTOKOL OB MOREBITNI POJAVITVI BOLEZENSKIH SIMPTOMOV
UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI
UPORABA TELEFONA
RED V JEDILNICI OZIROMA KULTURA PREHRANJEVANJA
SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
SKRB ZA ZDRAVO PREHRANO
UPOŠTEVANJE PREDPISANIH ZDRAVNIŠKIH DIET
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10
12
13
13
13
13
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14
14
14
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15
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16
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stran 18-26
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20
21
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24
24
24
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stran 27-36

ORGANIZACIJA POUKA
IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ)
PREDMETNIK
ŠTEVILO UČENCEV PO RAZREDIH 2019/2020
OCENJEVALNA OBDOBJA
GOVORILNE, RODITELJSKI SESTANKI
RAZREDNI RODITELJSKI SESTANKI
REKREATIVNI ODMOR ZA UČENCE III. VIO
DELOVNI ČAS ZAPOSLENIH
DODATNI POUKJ
DOPOLNILNI POUK
ROKI ZA POPRAVNE IZPITE
ZAVAROVANJE OTROK
SAFE.SI
PARKIRNA MESTA ZA STARŠE
ELEKTRIČNA POLNILNA POSTAJA ZA AVTOMOBILE
PREDSEDNIKI ODDELČNIH SKUPNOSTI
NA NAŠI ŠOLI DELUJE OTROŠKI PARLAMENT
URNIK IZBIRNIH PREDMETOV ZA 7., 8. in 9. razred
URNIK NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
URNIK RAP – GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHOFIZIČNO POČUTJE
PROGRAM ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE
RAZPORED PREVENTIVNIH ZOBOZDRAVSTVENIH PREGLEDOV
RAZPORED PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV
CEPLJENJE PROTI OKUŽBI S HPV
URNIK TELOVADNICE

ZAGOTAVLJANJE PROMETNE VARNOSTI IN [OLSKI PREVOZI
NA PODROČJU PROMETNE VARNOSTI SODELUJE ŠOLA Z ZUNANJIMI SODELAVCI
PROMETNO-VARNOSTNI NAČRT IN NAČRT ŠOLSKIH POTI
STARŠI, POSKRBITE ZA PROMETNO VARNOST TUDI SAMI
PROJEKT TRAJNOSTNA MOBILNOST V ŠOLAH
VARNO NA KOLESU
NEKAJ NASVETOV UČENCEM ZA VARNO POT V ŠOLO
NAUČITE SVOJEGA OTROKA, DA BO PAZLJIV PEŠEC. POZORNO NA CESTI V ŽIBERNIK!
ZAGOTAVLJANJE PROMETNE VARNOSTI UČENCEV
ZAGOTAVLJANJE POŽARNE VARNOSTI
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31
31
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37
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38
38
38
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stran 40-42

ODDELKI PODALJ[ANEGA BIVANJA
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA
ŠOLA SOBIVANJA
LIKOVNO USTVARJANJE S ČLANI DRUŠTVA LJUBITELJEV LIKOVNE USTVARJALNOSTI
MAVRICA ROGAŠKA SLATINA
LJUDSKO IZROČILO
V SOŽITJU Z NARAVO
CICI VESELA ŠOLA
MLADI PLANINCI
IZDAJA GLASILA UČENCEM
CICI UMETNOST
STAREJŠI BEREJO MLAJŠIM - OBISK BABICE, DEDKA

40
40
40
41
41
41
41
41
42
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KULTURNA [OLA
KULTURNO DRUŠTVO SPOMINČICE
OFS SPOMINČICE
OFS VRELČKI
PRIREDITVE V ORGANIZACIJI ALI SOORGANIZACIJI JSKD, NA KATERIH BOMO SODELOVALI
MLADINSKI TISK
NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2021
SPOMINSKI DNEVI IN PROSLAVE
TEDEN OTROKA 2021 - RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!
REGIJSKI ZBOROVSKI BUM ZA MPZ IN OPZ
ŠOLSKA SPLETNA STRAN
ŠOLSKI SKLAD
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DNEVI DEJAVNOSTI
ŠPORTNI, KULTURNI, NARAVOSLOVNI IN TEHNIŠKI DNEVI
PRVI ŠOLSKI DAN – SPOZNAVNI DAN
BREZPLAČNI OGLED ANINEGA DVORA
CŠOD
NAČIN PORAVNAVE STROŠKOV DNEVNIH PROGRAMOV
OBLIKOVANJE CENE ŠOLE V NARAVI – TEDENSKI PROGRAMI
POMEMBNI SVETOVNI IN MEDNARODNI DNEVI

SVETOVALNO DELO

45
45
45
45
45
48
48

stran 49-58

SVETOVALNO DELO
POKLICNA ORIENTACIJA
NADARJENI UČENCI
UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO (DSP)
KONCEPT DELA Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI
UČENCI PRISELJENCI IZ DRUGIH DRŽAV
DELO Z UČENCI PRISELJENCI
SMO ŠOLA PO MERI INVALIDOV
DOLGOTRAJNO BOLNI UČENCI
UČENCI Z ZDRAVILI
KAKO DO BOLJŠE SAMOPODOBE IN PREVENTIVNI PROGRAM - TO SEM JAZ
DROBNI NASVETI UČENCEM
TOM – TELEFON ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
VZGOJNI NASVETI STARŠEM
SKUPAJ PROTI IZSILJEVANJU
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V OSNOVNI ŠOLI
MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST IN SOŽITJE
OBLIKOVANJE SOCIALNE MREŽE NA ŠOLI
PROSTOVOLJSTVO - PEGAZOV DOM
PRIPOROČAMO V BRANJE ZA STARŠE
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ISKRICE
DOBRODELNO KOLESARJENJE - KOLESARSKI “EVERESTING”
ZA VSE SLATINSKE OSNOVNOŠOLCE, KI PRIHAJAJO IZ SOCIALNO OGROŽENIH DRUŽIN
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JEZIKOVNE AKTIVNOSTI
ŠOLSKA KNJIŽNICA
UČBENIŠKI SKLAD
RASTEM S KNJIGO
SLOVENSKA BRALNA ZNAČKA
TUTORSTVO PRI PREDMETU ANGLEŠČINE
PROJEKT BRALNICA V ANGLEŠČINI
LITERARNI NATEČAJI
NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE
NADSTANDARDNI PROGRAM ZGODNJEGA UČENJA NEMŠČINE OD 1. DO 3. RAZREDA
NA CENTRALNI ŠOLI
NEMŠČINA NADSTANDARDNI PROGRAM 1. DO 5. RAZRED
POŠ KOSTRIVNICA IN POŠ SVETI FLORIJAN
NADSTANDARDNI PROGRAM PRIPRAVE NA MEDNARODNI IZPIT IZ NEMŠČINE
NADGRADNJA JEZIKA V TUJEJEZIČNEM OKOLJU
SPLOŠNA PREDSTAVITEV TJA V I. VIO
EVROPSKI DAN JEZIKOV
MEDNARODNI NATEČAJ KEEP IT COOL - zgodbe podnebnih sprememb
CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, KET for Schools in PET for Schools
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
TUJEJEZIČNI SPLETNI ČASOPIS TEEN SPIRIT
AKTUALIZACIJA TUJEJEZIČNIH AKTIVNOSTI – NOČ ČAROVNIC “HALLOWEEN”
PRAZNIČNE TUJEJEZIČNE DELAVNICE
ID TO SEM JAZ - JEZIKOVNO KOMPETENTEN (MOŽNOST OPRAVLJANJA CAMBRIDGE IZPITA)
ŠOLSKO TEKMOVANJE V ANGLEŠKEM ČRKOVANJU
ŠPANSKA BRALNA ZNAČKA
ŠPANSKI FESTIVAL OSNOVNOŠOLCEV
eTwinning PRI POUKU TJA
ERASMUS + - PROJEKT MOBILNOSTI ZA ŠOLSKO OSEBJE
ERASMUS + - MEDNARODNA IZMENJAVA UČENCEV
NADGRADNJA UČENJA JEZIKA V (TUJE)JEZIČNEM OKOLJU
RADIJSKA URA BACK TO SCHOOL Z RADIO SI
FRANCIJA POTUJE
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET - NEMŠČINA V 4., 5. IN 6. RAZREDU
NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2021/2022
SOUSTVARJANJE PRISPEVKOV ZA RUBRIKO OTROŠKI SVET
LETO 2021 je Jurčičevo leto

64
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64
64
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TEKMOVANJA
TEKMOVANJA
ŠPORTNA TEKMOVANJA
TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATERINŠČINE MEHURČKI (za učence I. VIO)
TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATERINŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Za vedro bližino med nami
KNJIŽEVNOST NA FILMU 9 ALI SLOVENŠČINA IMA DOLG JEZIK
TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA 8. in 9. RAZREDE
TEKMOVANJE IZ ŠPANSKEGA JEZIKA
MATEMATIČNO TEKMOVANJE ZA VEGOVO PRIZNANJE
TEKMOVANJE IZ LOGIKE in LOGIČNE POŠASTI
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE
FIZIKALNO TEKMOVANJE ZA STEFANOVO PRIZNANJE
PROTEUSOVO TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE
TEKMOVANJE ZA RAČUNALNIŠKI POKAL LOGO
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI
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INTERESNE DEJAVNOSTI
INTERESNE DEJAVNOSTI
RaP INTERESNE DEJAVNOSTI
INTERESNA DEJAVNOST TUTORSTVO
RaP INTERESNA DEJAVNOST PROSTOVOLJSTVO
INTERESNA DEJAVNOST RIŠEM, SLIKAM, OBLIKUJEM IN SE ZABAVAM
INTERESNA DEJAVNOST LIKOVNI KROŽEK ZA UČENCE OD 5. DO 9. RAZREDA
GLASBENA OLIMPIJADA
LIKOVNI KORŽEK
BRALNO DEBATNA URICA
PRIPRAVA NA TEKMOVANJA - MATEMATIKA IN FIZIKA
PRIPRAVE NA MATEMATIČNA TEKMOVANJA (MATEMČEK, LOGIČNA POŠAST
IN DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE)
JEZIKAJMO PO ŠPANSKO IN FRANCOSKO
NAŠA MALA KNJIŽNICA

70
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PROJEKTI
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA
EVROPSKA VAS
SOBIVANJE

74
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EKOAKTIVNOSTI IN ZDRAVA [OLA
EKO AKTIVNOSTI IN ZDRAVA ŠOLA
ZDRAVA ŠOLA
KOŠI ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV PO PROSTORIH ŠOLE
OKOLJSKA VZGOJA
ZELENA STRAŽA – TEDENSKI PROGRAM ČIŠČENJA ŠOLE IN OKOLICE
ČISTILNE DELOVNE AKCIJE
MODRA ENERGIJA
LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV – POMAGAJMO NARAVI
GIBANJE IN BIVANJE NA SVEŽEM ZRAKU
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[PORT
MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA
KO AKTIVNO TELO, AKTIVIRAMO MOŽGANE
VETER V LASEH
ŠPORTNO DRUŠTVO SLATNA
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PO[ KOSTRIVNICA
V I Z I JA
PREDNOSTNE NALOGE
PODATKI O ŠOLI
POUK IN ODMORI
ŠOLSKI RED
UKREPI ZA ZDRAVJE IN VARNOST V PRIMERU PONOVNE EPIDEMIJE (COVID-19)
SODELOVANJE S STARŠI
RODITELJSKI SESTANKI
RAZŠIRJENI PROGRAM OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI - RaP
DEJAVNOSTI NA ŠOLI
CŠOD
NARAVOSLOVNI DNEVI
KULTURNI DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
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PO[ SVETI FLORIJAN
VIZIJA
PREDNOSTNE NALOGE
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
PODATKI O ŠOLI
ŠOLSKA KUHINJA
SVETOVALNA SLUŽBA
ŠOLSKA KNJIŽNICA
ZDRAVSTVENE STORITVE
DEŽURST VO
PREVOZI UČENCEV
ŠOLSKI PROSTORI
ČASOVNI RAZPORED UČNIH UR IN ODMOROV
ODPIRALNI ČAS
SODELOVANJE S STARŠI
RODITELJSKI SESTANKI
PROSLAVE IN PRIREDITVE
INTERESNE IN DRUGE DEJAVNOSTI
KULTURNI DNEVI
NARAVOSLOVNI DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
CŠOD
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Izdal: VIZ II. OŠ Rogaška Slatina
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