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1 PREDSTAVITEV ŠOLE  

1.1 Podatki o šoli 

NAZIV:  Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani 

SKRAJŠANO IME: OŠ Brezovica pri Ljubljani 

SEDEŽ:  Šolska ulica 15, Brezovica pri Ljubljani 

 +386 1 29 27 200  +386 1 365 5539 

E-pošta:  info@os-brezovica.si  

Internetni naslov: www.os-brezovica.si  

 

PODRUŽNICA: Osnovna šola Brezovica, Podružnica Notranje Gorice 

SEDEŽ:  Podpeška cesta 390, Notranje Gorice 

 +386 1 235 5370  

Matična številka: 5089646000 

Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani (v 

nadaljevanju OŠ Brezovica pri Ljubljani) je bil ustanovljen na podlagi Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri 

Ljubljani. Odlok o ustanovitvi je sprejel Občinski svet občine Brezovica na podlagi 

ZOFVI, Zakona o zavodih ter Statuta Občine Brezovica. OŠ Brezovica pri Ljubljani sodi 

med določene proračunske uporabnike skladno z določbami Pravilnika o določitvi 

neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. 

Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani je sestavljena iz matične šole, ki ima sedež na 

Šolski ulici 15, 1351 Brezovica, in podružnične šole Notranje Gorice, ki ima sedež na 

Podpeški cesti 390, 1357 Notranje Gorice. 

Matično šolo so obiskovali učenci od 1. do 9. razreda, in sicer 855 učencev, POŠ 

Notranje Gorice pa učenci od 1. do 5. razreda, in sicer 131 učencev. Skupaj je v 

šolskem letu 2021/2022 obiskovalo šolo 986 učencev. 

1.2 Šolski okoliš 

Znotraj šolskega okoliša se določi območje matične šole, ki zajema naslednja naselja: 

Brezovica pri Ljubljani, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Plešivica, Podplešivica in 

Žabnica.  

Podružnična OŠ Notranje Gorice pa obsega naselja: Notranje Gorice, Plešivica, 

Podplešivica in Žabnica. 
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mailto:info@pos-notranjegorice.si
mailto:info@os-brezovica.si
http://www.os-brezovica.si/


 

OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI 
Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, tel.: 01 29 27 200; 29 27 201, faks: 01 365 55 39, 
 e-pošta: info@os-brezovica.si 

 
Podružnična osnovna šola Notranje Gorice 
Podpeška c. 390, 1357 Notranje Gorice, tel.: 01 23 55 370,  
e-pošta: info@pos-notranjegorice.si 

 

5 
 

1.3 Kadrovska sestava šole 

Na šoli je bilo 30. 6. 2022 zaposlenih 127 delavcev, in sicer 97 pedagoških in 30 

tehnično-administrativnih delavcev. 

1.4 Število učencev v oddelkih 

Učenci razredne stopnje so bili razporejeni v 16 oddelkov na matični šoli in v 6 

oddelkov na podružnični šoli. Učenci predmetne stopnje pa so bili razporejeni v 17 

oddelkov. Skupaj torej 39 oddelkov. 

Oddelek Število učencev 

septembra 2021 

Število učencev 

junija 2022 

1. a 24 25 

1. b 25 25 

1. c 26 27 

1. g 27 27 

Skupaj 102 104 

2. a 27 28 

2. b 24 23 

2. c 25 25 

    2. g 28 28 

Skupaj 104 104 

3. a 23 24 

3. b 24 23 

3. c 24 24 

3. d 25 25 

3. g 23 23 

Skupaj 119 119 

4. a 27 27 

4. b 28 27 

4. c 27 27 

4. g 22 22 

Skupaj 104 103 

5. a 28 28 

5. b 27 28 

5. c 27 28 

5. g 16 15 

5. h 16 16 

Skupaj: 114 115 

 1.–5. 543 545 
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ODDELEK Število učencev 

septembra 2021 

Število učencev 

junija 2022 

6. a 28 27 

6. b 28 28 

6. c 28 29 

6. d 28 28 

Skupaj 112 112 

7. a 24 25 

7. b 25 25 

7. c 24 24 

7. d 24 23 

7. e 24 26 

Skupaj 121 123 

8. a 24 24 

8. b 25 25 

8. c 28 28 

8. d 23 25 

Skupaj 101 102 

9. a 27 27 

9. b 25 25 

9. c 26 27 

9. d 26 25 

Skupaj 104 104 

6.–9. 438 441 

Skupaj 1.–9. 981 986 

 

1.5 Podaljšano bivanje  

Podaljšano bivanje je bilo namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. V šolskem letu 

2021/2022 smo imeli 13 oddelkov podaljšanega bivanja na MAŠ in 5 oddelkov 

podaljšanega bivanja na POŠ. 

Podaljšano bivanje je bilo organizirano do 16.40. 

V mehurčkih smo lahko organizirali pouk za OPB na matični šoli za učence 1. triade, 

medtem ko za učence 4. in 5. razreda zaradi kadrovskih možnosti to ni bilo izvedljivo. 

Na podružnični šoli so bili vsi učenci v svojih mehurčkih. 
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1.6 Jutranje varstvo  

Je bilo vsak dan od 6.15 do 8.15. Učitelji so poskrbeli za prijetno vzdušje in dobro 

počutje otrok. Jutranje varstvo je bilo organizirano za učence od 1. do 4. razreda. Na 

MAŠ smo izvajali jutranje varstvo v 8 skupinah, na POŠ pa v 3 skupinah. 

Jutranje varstvo je bilo organizirano za učence 1. triade v mehurčkih. 

1.7 Izbirni predmeti in izvajalci 

Učenci v 7., 8. in 9. razredu so obiskovali tudi ure obveznih izbirnih predmetov. 

Zakonodaja jim omogoča izbrati dve uri tedensko oziroma do tri ure v soglasju s starši.  

V šolskem letu 2021/22 so se učenci po dokončni izbiri lahko vključili v 26 različnih 

izbirnih predmetov, obiskovali pa so jih v 35 skupinah glede na normative in standarde 

o številu učencev v skupini. 

1.8 Neobvezni izbirni predmeti 

V 1. razredu so se vsi učenci vključili v pouk neobveznega predmeta angleščina. 

V 4., 5. in 6. razredu smo na matični šoli izvajali pouk športa, umetnosti in nemščine, 

na podružnici pa pouk nemščine. 

Zaradi kadrovskih težav nismo izvajali neobveznega izbirnega predmeta računalništvo. 

Za neobvezni izbirni jezik v 7., 8. in 9. razredu ni bilo dovolj prijav, zato ga nismo 

izvajali. 

1.9 Diferenciacija pouka in pouk v manjših učnih skupinah  

Na šoli smo imeli notranjo diferenciacijo od 1. do 9. razreda pri vseh predmetih in pri 

drugih oblikah organiziranega dela z učenci. 

Pouk v manjših učnih skupinah smo imeli v 5. razredu pri slovenščini in matematiki ter 

v 6. in 7. razredu pri slovenščini in tujem jeziku. Pouk v manjših učnih skupinah  smo 

izvajali v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih v osnovni šoli. 

V 8. in 9. razredu je pouk slovenščine, matematike in angleščine potekal v manjših 

učnih skupinah. V 8. in 9. razredu smo oblikovali 7 manjših učnih skupin v skladu s 

Pravilnikom o normativih in standardih v osnovni šoli. 

mailto:info@os-brezovica.si
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OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI 
Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, tel.: 01 29 27 200; 29 27 201, faks: 01 365 55 39, 
 e-pošta: info@os-brezovica.si 

 
Podružnična osnovna šola Notranje Gorice 
Podpeška c. 390, 1357 Notranje Gorice, tel.: 01 23 55 370,  
e-pošta: info@pos-notranjegorice.si 

 

8 
 

1.10 Dodatna strokovna pomoč 

Ure dodatne strokovne pomoči se vedno razdelijo glede na vsebino posamezne 

odločbe o usmeritvi otroka, ki je prilagojena potrebam posameznega otroka. Odločbo 

o DSP je v šolskem letu 2021/22 imelo 86 učencev. 

Izvajalci dodatne strokovne pomoči so bili: Barbka Klenovšek, Ana Senegačnik Kurnik, 

Irena Božič (nadomeščala Urška Kadunc in Michelle Narat), Mojca Vrhunc 

(nadomeščala Katarina Fišer), Nadja Vulić, Lidija Pečjak Zgonc, Mateja Juranovič,  

Nika Bošnjak, Vesna Pregelj, Maša Toplak, Barbara Cerkovnik, Maja Novljan in Ana 

Sternen. Dodatno strokovno pomoč iz drugih zavodov sta iz Zavoda za gluhe in 

naglušne izvajali  logopedinji Suzana Knavs in Barbara Koren ter z Zavoda za slepo in 

slabovidno mladino Alenka Žnidaršič in Anja Pečaver. 

1.11 Individualna in skupinska pomoč 

Individualna in skupinska učna pomoč se je izvajala iz fonda 0,5 ure na oddelek v 

skladu s sistematizacijo, kar je 19,5 ur tedensko za celo šolo (za delo z nadarjenimi 

učenci in učno pomoč). Del tega fonda ur smo namenili nadarjenim učencem, del ur 

pa je bil namenjenih premagovanju učnih težav za tiste učence, ki niso imeli odločbe 

o usmeritvi. Učno pomoč so izvajali učitelji razrednega in predmetnega pouka, 

učiteljice DSP ter svetovalne delavke. 

1.12 Dopolnilni pouk 

Za premagovanje učnih težav smo imeli pri določenih predmetih organiziran dopolnilni 

pouk. Na razredni stopnji je bil največkrat namenjen slovenščini in matematiki, na 

predmetni stopnji pa slovenščini, matematiki, angleščini, fiziki in kemiji. Izvajal se je v 

skladu s sistematizacijo (0,5 ure na oddelek), kar je skupaj 16,5 ur tedensko za matično 

šolo in 3 ure za podružnično šolo.  

1.13 Delo z nadarjenimi učenci  

Dodatni pouk se je izvajal v skladu s sistematizacijo (0,5 ure na oddelek), kar je skupaj 

19,5 ur tedensko za celo šolo. Na razredni stopnji smo izvajali dodatni pouk pri 

slovenščini in matematiki, na predmetni stopnji pa pri slovenščini, matematiki, 

angleščini, fiziki in kemiji. 

Pri dodatnem pouku na predmetni stopnji so predmetni učitelji odkrivali in razvijali 

močna področja posameznih učencev, nadgrajevali njihovo znanje in jih pripravljali na 

tekmovanja iz znanj. Na razredni stopnji pa so dodatni pouk izvajali razredniki s tistimi 

učenci, ki so pokazali večje zanimanje za določene vsebine pri posameznih predmetih.  

mailto:info@os-brezovica.si
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Poleg dodatnega pouka smo načrtovali tudi druge dejavnosti za nadarjene učence. 

Izvedbe načrtovanih dejavnosti za nadarjene so zajete v poročilih o delu aktivov. 

1.14 Učna pomoč učencem priseljencem iz drugih držav 

Te učne pomoči so deležni učenci priseljenci  za prvo leto šolanja v naši državi po 

predhodni odobritvi ur s strani MIZŠ. Učna pomoč je namenjena predvsem 

učenju slovenščine. V šolskem letu 2021/22 smo imeli 17 priseljencev, in sicer 4 iz 

Kosova, 2 iz Ukrajine, 1 iz Srbije, 1 iz Makedonije in 9 iz Bosne in Hercegovine.  

2 PREGLED UČNEGA USPEHA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

2.1 Razredna stopnja 

Razred Št. učencev Št. pozitivnih  Št. negativnih Uspešnost v % 

1. a 25 25 0 100,00 

1. b 25 25 0 100,00 

1. c 27 26 1 96,30 

1. g 27 28 0 100,00 

2. a 28 28 0 100,00 

2. b 23 23 0 100,00 

2. c 25 25 0 100,00 

2. g 28 28 0 100,00 

3. a 24 23 1 95,83 

3. b 23 23 0 100,00 

3. c 24 24 0 100,00 

3. d 25 24 1 96,00 

3. g 23 23 0 100,00 

4. a 27 27 0 100,00 

4. b 27 27 0 100,00 

4. c 27 27 0 100,00 

4. g 22 15 0 100,00 

5. a 28 23 0 100,00 

5. b 28 23 0 100,00 

5. c 28 24 0 100,00 

5. g 15 15 0 100,00 

5. h 16 17 0 100,00 

Skupaj RS  545 542 3 99,45 
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2.2 Predmetna stopnja 

Razred Št. učencev Št. pozitivnih  Št. negativnih Uspešnost v % 

6. a 27 26 1 

 

96,30  

6. b 28 27 1 96,43 

6. c 29 29 0 100,00 

6. d 28 28 0 100,00 

7. a 25 24 1 96,00 

7. b 25 25 0 100,00 

7. c 24 23 1 95,83 

7. d 23 22 1 95,52 

7. e 26 26 0 100,00 

8. a 24 24 0 100,00 

8. b 25 24 1 96,00 

8. c 28 27 1 96,43 

8. d 25 24 1 96,00 

9. a 27 26 1 96,30 

9. b 25 23 2 92,00 

9. c 27 25 2 92,59 

9. d 25 22 3 88,00 

Skupaj PS 441 425 16 96,37 

Skupaj VSI 986 967 19 98,07 

 

Učni uspeh šole je zelo visok in je prikazan v tabeli. 

 Povprečna ocena 

Razredna stopnja  4,6 

Predmetna stopnja  4,3 

Celotna šola 4,4 

 

Junija je imelo dvanajst učencev popravne izpite, in sicer trije učenci 7. razreda, eden 

iz angleščine in dva iz matematike, trije učenci 8. razreda – eden iz angleščine in 

matematike, eden iz matematike, eden iz geografije ter šest učencev 9. razreda, in 

sicer trije iz matematike ter eden iz matematike, kemije in fizike, eden iz matematike 

in fizike, eden iz matematike in kemije. 

V junijskem roku je pet učencev (dva iz 7. razreda, dva iz 8. in eden iz 9. razreda) 

opravilo popravne izpite v celoti, eden pa delno (enega izmed popravnih izpitov je 

uspešno opravil, k drugemu ni pristopil, tretjega pa ni opravil). 

mailto:info@os-brezovica.si
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Pred popravnimi izpiti v mesecu juniju je bila uspešnost 98,07 %. Po popravnih izpitih 

v juniju pa 98,58 %. 

V avgustu dva učenca 9. razreda in učenka 8. razreda niso opravili popravnih izpitov. 

Učenca 9. razreda bosta v tretjem roku opravljala popravni izpit iz matematike in 

kemije, učenka 8. razreda pa bo razred ponavljala. 

Tako je končni uspeh šole 99,19 %.  

3 REALIZACIJA POUKA 2021/2022 

Realizacija obveznega in razširjenega programa v šolskem letu 2021/22: 

• realizacija pouka na razredni stopnji je bila  99,3 %, 

• realizacija pouka na predmetni stopnji je bila 102,1 %, 

• realizacija izbirnih predmetov je bila  98,5 %, 

• realizacija neobveznih izbirnih predmetov je bila  97,9 %, 

• realizacija dodatnega in dopolnilnega pouka je bila 99,3 %, 

• načrtovane šole v naravi so bile v celoti realizirane. Od 1. do 5. razreda zaradi 
protikoronskih ukrepov, ki so veljali skoraj vse šolsko leto, ni bil realiziran en 
dan dejavnosti, kjer bi medgeneracijsko povezali učence, v 9. razredu pa ni bil 
realiziran en tehniški dan. 
 

Realizacija pouka po oddelkih: 
1. A slovenščina 99,5 
1. A matematika 98,6 
1. A likovna umetnost 111,4 
1. A glasbena umetnost 97,1 
1. A spoznavanje okolja 99 
1. A šport 102,9 
1. A dodatni – DDP_1a 51,4 
1. A dopolnilni – DDP_1a 142,9 
1. A neobvezni izbirni predmet angleščina 90 
1. B slovenščina 100 
1. B matematika 101,4 
1. B likovna umetnost 98,6 
1. B glasbena umetnost 98,6 
1. B spoznavanje okolja 101,9 
1. B šport 101,9 
1. B dodatni – DDP_1b 102,9 
1. B dopolnilni – DDP_1b 97,1 
1. B neobvezni izbirni predmet angleščina 84,3 
1. C slovenščina 99 
1. C matematika 100 
1. C likovna umetnost 108,6 
1. C glasbena umetnost 101,4 
1. C spoznavanje okolja 98,1 
1. C šport 102,9 
1. C dodatni – DDP_1c 91,4 
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1. C dopolnilni – DDP_1c 91,4 
1. C neobvezni izbirni predmet angleščina 87,1 
1. G slovenščina 98,6 
1. G matematika 102,1 
1. G likovna umetnost 95,7 
1. G glasbena umetnost 104,3 
1. G spoznavanje okolja 101,9 
1. G šport 102,9 
1. G dodatni – DDP_1g 91,4 
1. G dopolnilni – DDP_1g 102,9 
1. G neobvezni izbirni predmet angleščina 95,7 
 SKUPNA REALIZACIJA POUKA 1. RAZRED                          98,7 
2. A slovenščina 97,6 
2. A matematika 102,9 
2. A angleščina 101,4 
2. A likovna umetnost 95,7 
2. A glasbena umetnost 101,4 
2. A spoznavanje okolja 98,1 
2. A šport 100 
2. A dodatni – DDP_2a 80 
2. A dopolnilni – DDP_2a 85,7 
2. B slovenščina 100 
2. B matematika 100,7 
2. B angleščina 98,6 
2. B likovna umetnost 98,6 
2. B glasbena umetnost 92,9 
2. B spoznavanje okolja 101 
2. B šport 101 
2. B dodatni – DDP_2b 74,3 
2. B dopolnilni – DDP_2b 102,9 
2. C slovenščina 100,4 
2. C matematika 100 
2. C angleščina 97,1 
2. C likovna umetnost 95,7 
2. C glasbena umetnost 105,7 
2. C spoznavanje okolja 97,1 
2. C šport 101 
2. C dodatni – DDP_2c 80 
2. C dopolnilni – DDP_2c 91,4 
2. G slovenščina 100,4 
2. G matematika 104,3 
2. G angleščina 95,7 
2. G likovna umetnost 100 
2. G glasbena umetnost 98,6 
2. G spoznavanje okolja 101 
2. G šport 97,1 
2. G dodatni – DDP_2g 91,4 
2. G dopolnilni – DDP_2g 102,9 
 SKUPNA REALIZACIJA POUKA 2. RAZRED                          97,0 
3. A slovenščina 98,4 
3. A matematika 100 
3. A angleščina 100 
3. A likovna umetnost 100 
3. A glasbena umetnost 97,1 
3. A spoznavanje okolja 96,2 
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3. A šport 102,9 
3. A dodatni – DDP_3a 114,3 
3. A dopolnilni – DDP_3a 74,3 
3. B slovenščina 98,8 
3. B matematika 99,4 
3. B angleščina 98,6 
3. B likovna umetnost 100 
3. B glasbena umetnost 101,4 
3. B spoznavanje okolja 97,1 
3. B šport 98,1 
3. B dodatni – DDP_3b 45,7 
3. B dopolnilni – DDP_3b 160 
3. C slovenščina 97,1 
3. C matematika 98,3 
3. C angleščina 97,1 
3. C likovna umetnost 95,7 
3. C glasbena umetnost 104,3 
3. C spoznavanje okolja 97,1 
3. C šport 109,5 
3. C dodatni – DDP_3c 68,6 
3. C dopolnilni – DDP_3c 125,7 
3. D slovenščina 98,4 
3. D matematika 99,4 
3. D angleščina 100 
3. D likovna umetnost 100 
3. D glasbena umetnost 98,6 
3. D spoznavanje okolja 98,1 
3. D šport 102,9 
3. D dodatni – DDP_3d 74,3 
3. D dopolnilni – DDP_3d 125,7 
3. G slovenščina 100,4 
3. G matematika 100 
3. G angleščina 92,9 
3. G likovna umetnost 100 
3. G glasbena umetnost 101,4 
3. G spoznavanje okolja 99 
3. G šport 100 
3. G dodatni – DDP_3g 91,4 
3. G dopolnilni – DDP_3g 108,6 
 SKUPNA REALIZACIJA POUKA 3. RAZRED                          99,3 
4. A slovenščina 99,4 
4. A matematika 99,4 
4. A angleščina 100 
4. A likovna umetnost 100 
4. A glasbena umetnost 101 
4. A družba 100 
4. A naravoslovje in tehnika 100 
4. A šport 101 
4. A dodatni – DDP_4a 68,6 
4. A dopolnilni – DDP_4a 131,4 
4. A neobvezni izbirni predmet nemščina 102,9 
4. A neobvezni izbirni predmet šport 105,7 
4. A neobvezni izbirni predmet umetnost 102,9 
4. A razredna ura 102,9 
4. B slovenščina 101,7 
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4. B matematika 98,9 
4. B angleščina 97,1 
4. B likovna umetnost 97,1 
4. B glasbena umetnost 102,9 
4. B družba 102,9 
4. B naravoslovje in tehnika 100 
4. B šport 98,1 
4. B dodatni – DDP_4b 68,6 
4. B dopolnilni – DDP_4b 125,7 
4. B neobvezni izbirni predmet nemščina 95,7 
4. B neobvezni izbirni predmet šport 100 
4. B neobvezni izbirni predmet umetnost 102,9 
4. B razredna ura 102,9 
4. C slovenščina 98,9 
4. C matematika 100 
4. C angleščina 97,1 
4. C likovna umetnost 100 
4. C glasbena umetnost 101 
4. C družba 101,4 
4. C naravoslovje in tehnika 99 
4. C šport 101,9 
4. C dodatni – DDP_4c 62,9 
4. C dopolnilni – DDP_4c 142,9 
4. C neobvezni izbirni predmet nemščina 102,9 
4. C neobvezni izbirni predmet šport 102,9 
4. C neobvezni izbirni predmet umetnost 97,1 
4. C razredna ura 97,1 
4. G slovenščina 96,6 
4. G matematika 100 
4. G angleščina 101,4 
4. G likovna umetnost 90 
4. G glasbena umetnost 137,1 
4. G družba 102,9 
4. G naravoslovje in tehnika 102,9 
4. G šport 105,7 
4. G dodatni – DDP_4g 68,6 
4. G dopolnilni – DDP_4g 120 
4. G neobvezni izbirni predmet nemščina 100 
4. G Razredna ura 194,3 
 SKUPNA REALIZACIJA POUKA 4. RAZRED                          102,5 
5. A slovenščina 98,9 
5. A matematika 97,9 
5. A angleščina 94,3 
5. A likovna umetnost 102,9 
5. A glasbena umetnost 97,1 
5. A družba 98,1 
5. A naravoslovje in tehnika 102,9 
5. A gospodinjstvo 108,6 
5. A šport 98,1 
5. A dodatni – DDP_5a 91,4 
5. A dopolnilni – DDP_5a 114,3 
5. A neobvezni izbirni predmet nemščina 95,7 
5. A neobvezni izbirni predmet šport 91,4 
5. A neobvezni izbirni predmet umetnost 97,1 
5. A razredna ura 108,6 
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5. B slovenščina 99,4 
5. B matematika 98,6 
5. B angleščina 97,1 
5. B likovna umetnost 100 
5. B glasbena umetnost 101 
5. B družba 101 
5. B naravoslovje in tehnika 98,1 
5. B gospodinjstvo 97,1 
5. B šport 99 
5. B dodatni – DDP_5b 97,1 
5. B dopolnilni – DDP_5b 102,9 
5. B neobvezni izbirni predmet nemščina 92,9 
5. B neobvezni izbirni predmet šport 91,4 
5. B razredna ura 102,9 
5. C slovenščina 99,4 
5. C matematika 100 
5. C angleščina 96,2 
5. C likovna umetnost 102,9 
5. C glasbena umetnost 102,9 
5. C družba 99 
5. C naravoslovje in tehnika 101 
5. C gospodinjstvo 100 
5. C šport 95,2 
5. C dodatni – DDP_5c 74,3 
5. C dopolnilni – DDP_5c 108,6 
5. C neobvezni izbirni predmet nemščina 95,7 
5. C neobvezni izbirni predmet šport 97,1 
5. C neobvezni izbirni predmet umetnost 97,1 
5. C razredna ura 97,1 
5. G slovenščina 100,6 
5. G matematika 100 
5. G angleščina 95,2 
5. G likovna umetnost 100 
5. G glasbena umetnost 101 
5. G družba 99 
5. G naravoslovje in tehnika 100 
5. G gospodinjstvo 100 
5. G šport 99 
5. G dodatni – DDP_5g 102,9 
5. G dopolnilni – DDP_5g 102,9 
5. G razredna ura 102,9 
5. H slovenščina 101,1 
5. H matematika 97,9 
5. H angleščina 95,2 
5. H likovna umetnost 104,3 
5. H glasbena umetnost 106,7 
5. H družba 99 
5. H naravoslovje in tehnika 101 
5. H gospodinjstvo 100 
5. H šport 102,9 
5. H dodatni – DDP_5h 51,4 
5. H dopolnilni – DDP_5h 131,4 
5. H neobvezni izbirni predmet nemščina 95,7 
5. H razredna ura 97,1 
 SKUPNA REALIZACIJA POUKA 5. RAZRED                          99,0 
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6. A slovenščina MS 77,8 
6. A slovenščina 96 
6. A matematika 94,3 
6. A angleščina MS 72,2 
6. A angleščina 95,7 
6. A likovna umetnost 105,7 
6. A glasbena umetnost 74,3 
6. A geografija 105,7 
6. A zgodovina 94,3 
6. A naravoslovje 94,3 
6. A tehnika in tehnologija 105,7 
6. A gospodinjstvo 125,7 
6. A šport 93,3 
6. A dodatni – DDP TJA 74,3 
6. A dopolnilni – DDP TJA 97,1 
6. A dodatni – DDP MAT 40 
6. A dopolnilni – DDP MAT 125,7 
6. A dodatni – DDP SLJ 91,4 
6. A dopolnilni – DDP SLJ 91,4 
6. A neobvezni izbirni predmet nemščina 81,4 
6. A neobvezni izbirni predmet šport 88,6 
6. A neobvezni izbirni predmet umetnost 91,4 
6. A razredna ura 222,9 
6. B slovenščina MS 66,7 
6. B slovenščina 88 
6. B matematika 102,9 
6. B angleščina MS 66,7 
6. B angleščina 99,3 
6. B likovna umetnost 102,9 
6. B glasbena umetnost 105,7 
6. B geografija 97,1 
6. B zgodovina 108,6 
6. B naravoslovje 91,4 
6. B tehnika in tehnologija 101,4 
6. B gospodinjstvo 121,9 
6. B šport 82,9 
6. B dodatni – DDP TJA 80 
6. B dopolnilni – DDP TJA 91,4 
6. B dodatni – DDP MAT 40 
6. B dopolnilni – DDP MAT 131,4 
6. B dodatni – DDP SLJ 85,7 
6. B dopolnilni – DDP SLJ 91,4 
6. B neobvezni izbirni predmet nemščina 91,4 
6. B neobvezni izbirni predmet šport 88,6 
6. B neobvezni izbirni predmet umetnost 91,4 
6. B razredna ura 217,1 
6. C slovenščina MS 83,3 
6. C slovenščina 93,1 
6. C matematika 92,9 
6. C angleščina MS 44,4 
6. C angleščina 92,9 
6. C likovna umetnost 102,9 
6. C glasbena umetnost 102,9 
6. C geografija 111,4 
6. C zgodovina 102,9 
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6. C naravoslovje 104,3 
6. C tehnika in tehnologija 110 
6. C gospodinjstvo 118,1 
6. C šport 82,9 
6. C dodatni – DDP TJA 74,3 
6. C dopolnilni – DDP TJA 97,1 
6. C dodatni – DDP MAT 40 
6. C dopolnilni – DDP MAT 114,3 
6. C dodatni – DDP SLJ 85,7 
6. C dopolnilni – DDP SLJ 97,1 
6. C neobvezni izbirni predmet nemščina 94,3 
6. C neobvezni izbirni predmet šport 88,6 
6. C razredna ura 205,7 
6. D slovenščina MS 94,4 
6. D slovenščina 101,1 
6. D matematika 94,3 
6. D angleščina MS 88,9 
6. D angleščina 98,6 
6. D likovna umetnost 100 
6. D glasbena umetnost 94,3 
6. D geografija 102,9 
6. D zgodovina 97,1 
6. D naravoslovje 102,9 
6. D tehnika in tehnologija 92,9 
6. D gospodinjstvo 116,2 
6. D šport 81 
6. D dodatni – DDP TJA 74,3 
6. D dopolnilni – DDP TJA 97,1 
6. D dodatni – DDP MAT 40 
6. D dopolnilni – DDP MAT 120 
6. D dodatni – DDP SLJ 85,7 
6. D dopolnilni – DDP SLJ 97,1 
6. D neobvezni izbirni predmet nemščina 94,3 
6. D neobvezni izbirni predmet šport 77,1 
6. D razredna ura 234,3 
 SKUPNA REALIZACIJA POUKA 6. RAZRED                          96,9 
7. A slovenščina MS 100 
7. A slovenščina 101,4 
7. A matematika 105 
7. A angleščina MS 83,3 
7. A angleščina 97,9 
7. A likovna umetnost 97,1 
7. A glasbena umetnost 91,4 
7. A geografija 100 
7. A zgodovina 85,7 
7. A domovinska in državljanska kultura in etika 94,3 
7. A naravoslovje 86,7 
7. A tehnika in tehnologija 122,9 
7. A šport 84,3 
7. A dodatni – DDP TJA 62,9 
7. A dopolnilni – DDP TJA 120 
7. A dodatni – DDP MAT 62,9 
7. A dopolnilni – DDP MAT 120 
7. A dodatni – DDP SLJ 74,3 
7. A dopolnilni – DDP SLJ 108,6 
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7. A načini prehranjevanja 102,9 
7. A nemščina 1 85,7 
7. A obdelava gradiv: les 40 
7. A španščina 1 90 
7. A šport za sprostitev 51,4 
7. A urejanje besedil 97,1 
7. A razredna ura 217,1 
7. A slovenski znakovni jezik 98,6 
7. B slovenščina MS 127,8 
7. B slovenščina 104,3 
7. B matematika 102,1 
7. B angleščina MS 88,9 
7. B angleščina 90 
7. B likovna umetnost 97,1 
7. B glasbena umetnost 100 
7. B geografija 101,4 
7. B zgodovina 88,6 
7. B domovinska in državljanska kultura in etika 91,4 
7. B naravoslovje 100 
7. B tehnika in tehnologija 100 
7. B šport 87,1 
7. B dodatni – DDP TJA 62,9 
7. B dopolnilni – DDP TJA 120 
7. B dodatni – DDP MAT 62,9 
7. B dopolnilni – DDP MAT 120 
7. B dodatni – DDP SLJ 74,3 
7. B dopolnilni – DDP SLJ 108,6 
7. B načini prehranjevanja 97,1 
7. B nemščina 1 84,3 
7. B obdelava gradiv: les 65,7 
7. B španščina 1 87,1 
7. B šport za sprostitev 91,4 
7. B urejanje besedil 97,1 
7. B razredna ura 217,1 
7. C slovenščina MS 100 
7. C slovenščina 101,4 
7. C matematika 98,6 
7. C angleščina MS 83,3 
7. C angleščina 85,7 
7. C likovna umetnost 97,1 
7. C glasbena umetnost 85,7 
7. C geografija 95,7 
7. C zgodovina 92,9 
7. C domovinska in državljanska kultura in etika 100 
7. C naravoslovje 101,9 
7. C tehnika in tehnologija 120 
7. C šport 94,3 
7. C dodatni – DDP TJA 62,9 
7. C dopolnilni – DDP TJA 120 
7. C dodatni – DDP MAT 62,9 
7. C dopolnilni – DDP MAT 120 
7. C dodatni – DDP SLJ 74,3 
7. C dopolnilni – DDP SLJ 108,6 
7. C načini prehranjevanja 102,9 
7. C nemščina 1 84,3 
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7. C obdelava gradiv: les 68,6 
7. C španščina 1 88,6 
7. C šport za sprostitev 100 
7. C razredna ura 217,1 
7. C slovenski znakovni jezik 100 
7. D slovenščina MS 150 
7. D slovenščina 95,7 
7. D matematika 91,4 
7. D angleščina MS 105,6 
7. D angleščina 97,1 
7. D likovna umetnost 102,9 
7. D glasbena umetnost 97,1 
7. D geografija 98,6 
7. D zgodovina 88,6 
7. D domovinska in državljanska kultura in etika 105,7 
7. D naravoslovje 101,9 
7. D tehnika in tehnologija 114,3 
7. D šport 92,9 
7. D dodatni – DDP TJA 62,9 
7. D dopolnilni – DDP TJA 114,3 
7. D dodatni – DDP MAT 62,9 
7. D dopolnilni – DDP MAT 120 
7. D dodatni – DDP SLJ 68,6 
7. D dopolnilni – DDP SLJ 108,6 
7. D načini prehranjevanja 191,4 
7. D nemščina 1 85,7 
7. D obdelava gradiv: les 68,6 
7. D španščina 1 90 
7. D šport za sprostitev 105,7 
7. D urejanje besedil 77,1 
7. D razredna ura 217,1 
7. D slovenski znakovni jezik 92,9 
7. E slovenščina MS 77,8 
7. E slovenščina 92,1 
7. E matematika 93,6 
7. E angleščina MS 105,6 
7. E angleščina 100,7 
7. E likovna umetnost 94,3 
7. E glasbena umetnost 94,3 
7. E geografija 100 
7. E zgodovina 90 
7. E domovinska in državljanska kultura in etika 97,1 
7. E naravoslovje 102,9 
7. E tehnika in tehnologija 111,4 
7. E šport 92,9 
7. E dodatni – DDP TJA 62,9 
7. E dopolnilni – DDP TJA 120 
7. E dodatni – DDP MAT 68,6 
7. E dopolnilni – DDP MAT 120 
7. E dodatni – DDP SLJ 74,3 
7. E dopolnilni – DDP SLJ 108,6 
7. E načini prehranjevanja 88,6 
7. E nemščina 1 84,3 
7. E obdelava gradiv: les 62,9 
7. E španščina 1 90 
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7. E šport za sprostitev 77,1 
7. E urejanje besedil 91,4 
7. E razredna ura 211,4 
 SKUPNA REALIZACIJA POUKA 7. RAZRED                          98,8 
8. A slovenščina 107,8 
8. A matematika 101,4 
8. A angleščina 104,8 
8. A likovna umetnost 91,4 
8. A glasbena umetnost 85,7 
8. A geografija 97,1 
8. A zgodovina 90 
8. A domovinska in državljanska kultura in etika 102,9 
8. A fizika 94,3 
8. A kemija 94,3 
8. A biologija 95,2 
8. A tehnika in tehnologija 108,6 
8. A šport 82,9 
8. A dodatni – DDP TJA 85,7 
8. A dopolnilni – DDP TJA 97,1 
8. A dodatni – DDP FIZ 22,9 
8. A dopolnilni – DDP FIZ 108,6 
8. A dodatni – DDP KEM 62,9 
8. A dopolnilni – DDP KEM 171,4 
8. A dodatni – DDP MAT 34,3 
8. A dopolnilni – DDP MAT 240 
8. A dodatni – DDP SLJ 5,7 
8. A dopolnilni – DDP SLJ 171,4 
8. A likovno snovanje 2 102,9 
8. A multimedija 94,3 
8. A nemščina 2 97,1 
8. A obdelava gradiv, umetne snovi 71,4 
8. A sodobna priprava hrane 85,7 
8. A španščina 2 81,4 
8. A šport za sprostitev 88,6 
8. A šport za zdravje 85,7 
8. A gledališki klub 114,3 
8. A razredna ura 217,1 
8. A slovenski znakovni jezik 101,4 
8. B slovenščina 98,8 
8. B matematika 102,9 
8. B angleščina 94,3 
8. B likovna umetnost 102,9 
8. B glasbena umetnost 94,3 
8. B geografija 108,6 
8. B zgodovina 94,3 
8. B domovinska in državljanska kultura in etika 97,1 
8. B fizika 98,6 
8. B kemija 101,4 
8. B biologija 97,1 
8. B tehnika in tehnologija 102,9 
8. B šport 84,3 
8. B dodatni – DDP TJA 85,7 
8. B dopolnilni – DDP TJA 102,9 
8. B dodatni – DDP FIZ 34,3 
8. B dopolnilni – DDP FIZ 120 
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8. B dodatni – DDP KEM 62,9 
8. B dopolnilni – DDP KEM 171,4 
8. B dodatni – DDP MAT 34,3 
8. B dopolnilni – DDP MAT 240 
8. B dodatni – DDP SLJ 5,7 
8. B dopolnilni – DDP SLJ 177,1 
8. B likovno snovanje 2 102,9 
8. B multimedija 74,3 
8. B nemščina 2 101,4 
8. B odelava gradiv, umetne snovi 74,3 
8. B poskusi v kemiji 100 
8. B raziskovanje organizmov v domači okolici 108,6 
8. B sodobna priprava hrane 111,4 
8. B španščina 2 87,1 
8. B šport za sprostitev 85,7 
8. B šport za zdravje 94,3 
8. B razredna ura 217,1 
8. C slovenščina 99,6 
8. C matematika 106,4 
8. C angleščina 92,4 
8. C likovna umetnost 100 
8. C glasbena umetnost 77,1 
8. C geografija 99 
8. C zgodovina 98,6 
8. C domovinska in državljanska kultura in etika 97,1 
8. C fizika 92,9 
8. C kemija 104,3 
8. C biologija 99 
8. C tehnika in tehnologija 105,7 
8. C šport 84,3 
8. C dodatni – DDP TJA 85,7 
8. C dopolnilni – DDP TJA 97,1 
8. C dodatni – DDP FIZ 102,9 
8. C dopolnilni – DDP FIZ 120 
8. C dodatni – DDP KEM 62,9 
8. C dopolnilni – DDP KEM 171,4 
8. C dodatni – DDP MAT 40 
8. C dopolnilni – DDP MAT 234,3 
8. C dodatni – DDP SLJ 5,7 
8. C dopolnilni – DDP SLJ 177,1 
8. C likovno snovanje 2 100 
8. C multimedija 88,6 
8. C nemščina 2 100 
8. C obdelava gradiv, umetne snovi 68,6 
8. C poskusi v kemiji 102,9 
8. C sodobna priprava hrane 97,1 
8. C španščina 2 81,4 
8. C šport za sprostitev 85,7 
8. C šport za zdravje 94,3 
8. C gledališki klub 114,3 
8. C razredna ura 228,6 
8. D slovenščina 102 
8. D matematika 98,6 
8. D angleščina 97,1 
8. D likovna umetnost 102,9 
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8. D glasbena umetnost 100 
8. D geografija 101 
8. D zgodovina 95,7 
8. D domovinska in državljanska kultura in etika 100 
8. D fizika 97,1 
8. D kemija 95,7 
8. D biologija 108,6 
8. D tehnika in tehnologija 97,1 
8. D šport 84,3 
8. D dodatni – DDP TJA 85,7 
8. D dopolnilni – DDP TJA 102,9 
8. D dodatni – DDP FIZ 97,1 
8. D dopolnilni – DDP FIZ 97,1 
8. D dodatni – DDP KEM 62,9 
8. D dopolnilni – DDP KEM 171,4 
8. D dodatni – DDP MAT 34,3 
8. D dopolnilni – DDP MAT 240 
8. D dodatni – DDP SLJ 5,7 
8. D dopolnilni – DDP SLJ 177,1 
8. D likovno snovanje 2 102,9 
8. D multimedija 60 
8. D nemščina 2 95,7 
8. D obdelava gradiv, umetne snovi 74,3 
8. D poskusi v kemiji 100 
8. D sodobna priprava hrane 97,1 
8. D španščina 2 84,3 
8. D šport za sprostitev 88,6 
8. D šport za zdravje 85,7 
8. D razredna ura 228,6 
8. D slovenski znakovni jezik 88,6 
 SKUPNA REALIZACIJA POUKA 8. RAZRED                          101,8 
9. A slovenščina 114,6 
9. A matematika 106,3 
9. A angleščina 101 
9. A likovna umetnost 96,9 
9. A glasbena umetnost 103,1 
9. A geografija 98,4 
9. A zgodovina 93,8 
9. A fizika 100 
9. A kemija 120,3 
9. A biologija 107,8 
9. A šport 92,2 
9. A dodatni – DDP TJA 106,3 
9. A dopolnilni – DDP TJA 100 
9. A dodatni – DDP FIZ 43,8 
9. A dopolnilni – DDP FIZ 168,8 
9. A dodatni – DDP KEM 12,5 
9. A dopolnilni – DDP KEM 181,3 
9. A dodatni – DDP MAT 18,8 
9. A dopolnilni – DDP MAT 218,8 
9. A dodatni – DDP SLJ 93,8 
9. A dopolnilni – DDP SLJ 137,5 
9. A izbrani šport NOGOMET 100 
9. A izbrani šport ODBOJKA 90,6 
9. A kemija v okolju 103,1 
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9. A likovno snovanje 3 106,3 
9. A nemščina 3 100 
9. A raziskovanje organizmov v domači okolici 21,9 
9. A retorika 115,6 
9. A sodobna priprava hrane 196,9 
9. A španščina 3 103,1 
9. A genetika 109,4 
9. A gledališki klub 109,4 
9. A razredna ura 212,5 
9. A slovenski znakovni jezik 103,1 
9. B slovenščina 102,8 
9. B matematika 113,3 
9. B angleščina 103,1 
9. B likovna umetnost 103,1 
9. B glasbena umetnost 100 
9. B geografija 101,6 
9. B zgodovina 101,6 
9. B fizika 101,6 
9. B kemija 103,1 
9. B biologija 114,1 
9. B šport 95,3 
9. B dodatni – DDP TJA 106,3 
9. B dopolnilni – DDP TJA 100 
9. B dodatni – DDP FIZ 62,5 
9. B dopolnilni – DDP FIZ 193,8 
9. B dodatni – DDP KEM 12,5 
9. B dopolnilni – DDP KEM 181,3 
9. B dodatni – DDP MAT 18,8 
9. B dopolnilni – DDP MAT 206,3 
9. B dodatni – DDP SLJ 93,8 
9. B dopolnilni – DDP SLJ 137,5 
9. B izbrani šport NOGOMET 87,5 
9. B izbrani šport ODBOJKA 87,5 
9. B likovno snovanje 3 106,3 
9. B nemščina 3 100 
9. B računalniška omrežja 90,6 
9. B raziskovanje organizmov v domači okolici 115,6 
9. B retorika 103,1 
9. B sodobna priprava hrane 100 
9. B španščina 3 101,6 
9. B genetika 109,4 
9. B razredna ura 206,3 
9. B slovenski znakovni jezik 100 
9. C slovenščina 106,9 
9. C matematika 106,3 
9. C angleščina 100 
9. C likovna umetnost 90,6 
9. C glasbena umetnost 100 
9. C geografija 101,6 
9. C zgodovina 104,7 
9. C fizika 107,8 
9. C kemija 107,8 
9. C biologija 106,3 
9. C šport 95,3 
9. C dodatni – DDP TJA 106,3 
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9. C dopolnilni – DDP TJA 100 
9. C dodatni – DDP FIZ 68,8 
9. C dopolnilni – DDP FIZ 218,8 
9. C dodatni – DDP KEM 12,5 
9. C dopolnilni – DDP KEM 181,3 
9. C dodatni – DDP MAT 18,8 
9. C dopolnilni – DDP MAT 212,5 
9. C dodatni – DDP SLJ 93,8 
9. C dopolnilni – DDP SLJ 137,5 
9. C izbrani šport NOGOMET 100 
9. C izbrani šport ODBOJKA 90,6 
9. C kemija v okolju 106,3 
9. C likovno snovanje 3 106,3 
9. C nemščina 3 101,6 
9. C računalniška omrežja 103,1 
9. C raziskovanje organizmov v domači okolici 115,6 
9. C retorika 109,4 
9. C sodobna priprava hrane 100 
9. C španščina 3 100 
9. C genetika 109,4 
9. C razredna ura 218,8 
9. C slovenski znakovni jezik 100 
9. D slovenščina 113,9 
9. D matematika 104,7 
9. D angleščina 108,3 
9. D likovna umetnost 106,3 
9. D glasbena umetnost 96,9 
9. D geografija 92,2 
9. D zgodovina 96,9 
9. D fizika 92,2 
9. D kemija 112,5 
9. D biologija 114,1 
9. D šport 89,1 
9. D dodatni – DDP TJA 106,3 
9. D dopolnilni – DDP TJA 100 
9. D dodatni – DDP FIZ 56,3 
9. D dopolnilni – DDP FIZ 175 
9. D dodatni – DDP KEM 12,5 
9. D dopolnilni – DDP KEM 181,3 
9. D dodatni – DDP MAT 18,8 
9. D dopolnilni – DDP MAT 212,5 
9. D dodatni – DDP SLJ 93,8 
9. D dopolnilni – DDP SLJ 137,5 
9. D izbrani šport NOGOMET 100 
9. D izbrani šport ODBOJKA 90,6 
9. D kemija v okolju 103,1 
9. D likovno snovanje 3 103,1 
9. D nemščina 3 100 
9. D računalniška omrežja 100 
9. D raziskovanje organizmov v domači okolici 21,9 
9. D retorika 112,5 
9. D sodobna priprava hrane 100 
9. D španščina 3 103,1 
9. D genetika 109,4 
9. D gledališki klub 87,5 
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9. D razredna ura 231,3 
9. D slovenski znakovni jezik 100 
 SKUPNA REALIZACIJA POUKA 9. RAZRED                          110,8 
 SKUPNA REALIZACIJA POUKA CELA ŠOLA 100,5 

 

 
Razlog za visoko realizacijo razrednih ur je v tem, da smo na predmetni stopnji 

razredne ure skozi celo šolsko leto izvajali v obsegu ene šolske ure, po predmetniku 

pa je predvidena polovica šolske ure na teden. 

4 POROČILA AKTIVOV 

a. Interesne dejavnosti, ki smo jih izvajali na matični šoli  

Interesna dejavnost Mentor 

Planinske urice Petra Medja 

1, 2, 3, rolamo mi vsi Mojca Pišljar 

Gibalnice Mojca Pišljar 

Ustvarjalnice Alenka Kavčič, Sabina Kuntarič, 
Marjeta Jelovšek, Lucija Mesarič 

Pojoči medvedki – OPZ Irena Kosanc, Karmen Penko 

S pravljico v nov dan Vesna Pregelj 

Šah Anton Prijatelj 

Računalništvo (4. r.) Matevž Kraševec 

S pravljico v lepši dan (1. in 2. razred) Vesna Pregelj 

Otroški parlament Lidija Pečjak Zgonc 

Male sive celice Lidija Pečjak Zgonc 

Računalništvo (4. in 5. razred) Maša Toplak 

Priprave na tekmovanje iz biologije Marjeta Cvetko 

Priprave na tekmovanje iz naravoslovja –Kresnička Marjeta Cvetko 

Priprave na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Marija Premrl 

Logično Ana Krušič 

Šolski vrt Mateja Šebenik, Tina Šulak, Marija 
Prelc Trtnik 

Recikliramo stara oblačila Ana Novak Velkavrh 

Šolski vrt Mateja Šebenik, Tina Šulak, Marija 
Prelc Tratnik 

Mini odbojka, 4., 5. r. Jernej Ravnikar 

Mala odbojka Alenka Kos 

Odbojka Gabrijela Marinko 

Badminton in namizni tenis Gabrijela Marinko 

Angleška bralna značka, 4. in 5. r. Barbara Benčina 

Angleščina brez težav, 5. r. Irena Sbil 

Tehniški krožek Mladi tehnoved Pavla Suhadolnik 

Otroški pevski zbor 

Otroški pevski zbor je v šol. letu 2021/2022 kljub strogim ukrepom in omejitvam zaradi 

epidemije deloval celo šolsko leto. Pevske vaje so potekale dvakrat tedensko, ob torkih 

in četrtkih. Javni pevski nastopi so bili dolgo časa omejeni. Ko so se razmere izboljšale, 

smo izpeljali nekaj javnih nastopov. 
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Zbor je nastopil: 

– 23. 12. 2021, predpraznični interni pevski nastop Zbor za zbor; 
– 8. 2. 2022, pevski prispevek v spletni prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku 

in zaključku šolskega pesniškega natečaja; 
– 23. 4. 2022, pevski nastop na mednarodni konferenci: Spodbujanje in 

opolnomočenje za osebno rast, ki je potekala na šoli; 
– 19. 5. 2022, pevski nastop na šolski dobrodelni prireditvi Stopimo skupaj; 
– 2. 6. 2022, pevska udeležba na Zborovskem BUM-u – srečanju otroških in 

mladinskih pevskih zborov okolice Ljubljane v organizaciji JSKD OI Ljubljana 
okolica; 

– 24. 6. 2022, pevski nastop na dveh šolskih prireditvah ob dnevu državnosti in koncu 
šolskega leta. 

Skozi celotno leto so pevci osvojili raznolik pevski repertoar ljudskih in umetnih pesmi.  

Realiziranih je bilo 59 ur, kar pomeni 84-odstotno realizacijo. Razlog za nizko 

realizacijo so razmere poučevanja med epidemijo in izredna daljša bolniška odsotnost 

zborovodkinje v oktobru in novembru. 

Menim, da je OPZ dosegel naprej zadane cilje, deloval v skladu s pravili in določili med 

epidemijo in lepo okreval po preteklem letu, ko pevskih vaj v živo ni bilo.  

Mladinski pevski zbor 

Mladinski pevski zbor je v šol. letu 2021/2022 kljub strogim ukrepom in omejitvam 

zaradi epidemije deloval celo šolsko leto. Pevske vaje so sprva potekale trikrat, 

pozneje pa zaradi zmanjšanega obsega dela zborovodkinje dvakrat tedensko, ob 

sredah in petkih. Javni pevski nastopi so bili dolgo časa omejeni, ko so se razmere 

izboljšale, smo izpeljali nekaj javnih nastopov. 

Zbor je nastopil: 

– 23. 12. 2021, predpraznični interni pevski nastop Zbor za zbor;  
– 8. 2. 2022, pevski prispevek v spletni prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku 

in zaključku šolskega pesniškega natečaja; 
– 23. 4. 2022, pevski nastop na mednarodni konferenci Spodbujanje in 

opolnomočenje za osebno rast, ki je potekala na šoli; 
– 19. 5. 2022, pevski nastop na šolski dobrodelni prireditvi Stopimo skupaj; 
– 2. 6. 2022, pevska udeležba na Zborovskem BUM-u – srečanju otroških in 

mladinskih pevskih zborov okolice Ljubljane v organizaciji JSKD OI Ljubljana 
okolica; 

– 24. 6. 2022, pevski nastop na dveh šolskih prireditvah ob dnevu državnosti in koncu 
šolskega leta. 
 

Skozi celotno leto so pevci osvojili raznolik pevski repertoar ljudskih in umetnih pesmi. 

Pevsko so pevci napredovali, od enoglasja do troglasja, kar kaže na dober pevski 
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razvoj in okrevanje po preteklem letu, ko pevskih vaj v živo ni bilo. Doseženi so bili 

zastavljeni cilji.  

Realiziranih je bilo 89 ur, kar pomeni 85-odstotno realizacijo. Razlog za nizko 

realizacijo so razmere poučevanja med epidemijo in izredna daljša bolniška odsotnost 

zborovodkinje v oktobru in novembru. 

Interesne dejavnosti, ki jih nismo izvajali  

Interesna dejavnost Mentor 

Vesela šola Teja Oblak Miklavčič (odhod mentorice na daljšo 
bolniško odsotnost) 

Pohodnik Gabrijela Marinko (preobremenjenost mentorice) 

 

Nismo izvedli delavnic NEON v 7. razredu zaradi zasedenosti možnih izvajalk. 

b. Interesne dejavnosti, ki smo jih izvajali na podružnični šoli  

Interesna dejavnost Mentor 

Šolski vrt Alenka Pirnat 

Vesela šola (neplačana ID) Teodora Edita Jesih 

Ustvarjalnice 1 Danila Grebenc Brezočnik 

“Dramčki” Urška Bačar 

Ustvarjalnice 2 Elizabeta Rus  

Eko detektivi Goranka Žnidar Dečman 

Orffov krožek Klara Perme 

OPZ POŠ Diana Drobnič 

Šah Anton Praznik 

Supermulc Vaniya Manevski 

Planinske urice Petra Medja 

Športne igre  Mojca Žakelj 

Gimnastika Mojca Žakelj 

Računalništvo Maša Toplak 

 

Interesne dejavnosti, ki jih na podružnici nismo izvajali zaradi bolezni oz. premajhnega števila prijav 

Interesna dejavnost Mentor 

Kleklanje Tonka Černilogar (bolniška odsotnost mentorice) 

Pletke spletke Tina Svete (premalo prijav učencev) 

S pravljico v lepši dan Maša Toplak (premalo prijav učencev) 
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c. Izvedba in uspešnost na tekmovanjih 

Tekmovanja iz znanja 

 
 
 

Vrsta tekmovanja 
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Matematično tekmovanje 

Kenguru 1. in 2. razred 

Irena Kosanc 58      

Mehurčki Matevž Kraševec 31      

Računanje je igra Saša Žagar 4. in 5.r. : 

34 

     

Matematično tekmovanje 

Kenguru 

Ellen Šerjak 

Polona Jerkič 

3. r.:18 

4. r.: 13 

5. r.:11 

     

Cankarjevo tekmovanje Majda Černigoj 4. r.:10 

5. r.:7 

     

Kresnička Nada Jurčić 14      

Vesela šola Melita Sodnik 8 / 3 6 / / 

Zgodovina Melita Sodnik 6 / / / / / 

Cankarjevo – 8., 9. razred Maruša But Merhar 11 4 3 na 
regijs
kem, 
1 na 
držav
nem 

1 / / 

Cankarjevo – 6., 7. razred Špela Čekada Zorn 5 / / / / / 

Geografija Marija Prelc Tratnik 3 / / / / / 

Tekmovanje iz biologije Marjeta Cvetko  8 / 0 3    /   

Tekmovanje iz 

naravoslovja 

(Kresnička) 

Marjeta Cvetko   10   / /   /   /   /   

Tekmovanje iz znanja o 

sladkorni bolezni 

Marija Premrl  24 - 2 3     

Tekmovanje za Preglovo 

priznanje 

Marija Premrl  

 

7  - 2 1  

Kemijski eksperiment Marija Premrl  4  3      
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Tekmovanje iz 

astronomije 

Primož Susman 10      

Tekmovanje iz 

računalništva – Bober 

Manca Pleško 14   1   

Tekmovanje iz fizike Manca Pleško 8 9 1 2   

Tekmovanje iz 

računalništva –Scratch in 

Phyton 

 Manca Pleško 2   1 1  

Tekmovanje iz 

matematike 

Marija Bregar 26* 32 5** 9 2 2 

Tekmovanje iz logike Ana Krušič  12 

+5* 

 
6 

 
1** 

1 
2 

  

Logična pošast Ana Krušič  32  1 6 1  

Bober Maša Toplak 15 0 0 0 0  

Vesela šola Teodora Edita Jesih 1 0 0 1 0  

MAT Kenguru Urška Bačar 27 0 0 0 0  

MAT L&B 3. r.  Majda Lugarič 11      

Mehurčki 3. r. Majda Lugarič 7      

Kresnička  

3.–5. r 

Goranka Žnidar 
Dečman 

10      

Cankarjevo tekmovanje 4. 

in 5. r. 

Vaniya Manevski 3      

Računaje je igra 4. razred Saša Žagar 5      

Računaje je igra 5. razred Saša Žagar 8      

Matemček 2.–5. razred Tina Svete 27  2 9 2  

Cici vesela šola Tina Svete 90      

Angleška bralna značka 

3.– 

5. r. 

Barbara Benčina, 

Maja Perko, Irena 

Sbil 

2 / 11 / 27 / 

tekmovanje iz znanja 

angleščine za 6. razred 

Tina Račnik 3 ni 

regij. 

tekm. 

/ 5 2  

tekmovanje iz znanja 

angleščine za 7. razred 

Barbara Cajnar / ni 

regijsk

/ 1 skupina /  
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ega 

tekmo

vanja 

tekmovanje iz znanja 

angleščine za 8. razred 

Marjana Hvalec 10 ni 

regijsk

ega 

tekmo

vanja 

1 2 1  

tekmovanje iz znanja 

angleščine za 9. razred 

Nataša Intihar 

Klančar 

16 ni 

regijsk

ega 

tekmo

vanja 

2 3 1  

 

Na šoli smo izvedli državno tekmovanje iz kemije, državno tekmovanje Matemček. 

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, matematično tekmovanje Bober, 

angleška bralna značka, kros Loški potok, Krpanov kros in Ljubljanski maraton so 

odpadla za učence 1. in 2. razreda. 

Odpadlo je tekmovanje BOBER za 3. in 4. razred. 

Športna tekmovanja 
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odbojka deklice Gabrijela Marinko da da da    da da  3 3.  

mala odbojka 

deklice 

Alenka Kos ne da / da   2. 3.  

nogomet 

starejši dečki 

Iztok Kšela da      1.   

odbojka dečki Iztok Kšela da da  da   2. 3.  

mala odbojka dečki Izok Kšela  da  da   1. 1.  

plezanje Blaž Zazvonil  da   da     

nogomet – mlajši 

dečki 

Iztok Kšela da da     3. 1.  

atletika – posamično Alenka Kos  da   da da 1.   
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mpp – posamično Renata Brajer     da da 1. 9.  

odbojka na mivki 

deklice 

Gabrijela Marinko  da  da   1. 4. 

 

 

odbojka na mivki 

dečki 

Gabrijela Marinko  da  da  da  1.  

mala košarka Blaž Zazvonil da    da   3.  

ekipno  badminton Gabrijela Marinko  da   da da  4.  

Organizirali smo: področno tekmovanje iz male odbojke za deklice in dečke, odbojko 

za deklice in dečke. 

Letos se nismo udeležili tekmovanj: krosa Turjak in Loški potok, alpskega smučanja,   

velikega kanuja, namiznega tenisa, akrobatike in košarke za starejše učence.  

 

POROČILO  O  DELU  IN  USPEHIH  ŠAHISTOV  OŠ  BREZOVICA  V  ŠOLSKEM  

LETU  2021/22 

ŠAHISTI  OŠ  BREZOVICA DRUGI  NA  EKIPNEM  DRŽAVNEM  PRVENSTVU  O

SNOVNIH  ŠOL 

 

Mladi šahisti OŠ Brezovica so odlično nastopili na ekipnem DP osnovnih šol v kategoriji 

do 9 let, ki je štelo tako za ekipno kot za posamično konkurenco. 

Za končno uvrstitev na DP so se upoštevali rezultati najboljši treh šahistov s 

posamezne šole. Z naše šole je nastopilo 6 šahistov. 

Končni vrstni red ekip: 

1. OŠ Rada Robiča Limbuš, 19 točk;  

2. OŠ Brezovica, 18 točk;  

3. OŠ Riharda Jakopiča Ljubljana, 15,5 točk; 

4. OŠ Marija Vera, 14,5 točk;  

5. OŠ Bogojina, 14 točk;  

6. OŠ Danile Kumar Ljubljana, 12,5 točk.  

Nastopilo je 32 ekip.  

V absolutni posamični konkurenci je naš učenec osvojil 3. mesto. V kategoriji do 9 let 

smo osvojili 2. mesto, v kategoriji do 7 let pa je na 1. mestu blestel naš učenec. 

 

Brezoviški šahisti tudi v kategorijah do 12 in do 15 let zelo uspešni na ekipnem 

državnem prvenstvu 

 

Na Ptuju je bilo odigrano ekipno državno prvenstvo osnovnih šol do 12 in do 15 let, na 

katerem so zelo dobro nastopali tudi šahisti OŠ Brezovica. 
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Zelo mlada ekipa OŠ Brezovica (v njej je nastopil en še ne sedemletnik, trije 

devetletniki in en enajstletnik in so bili najmlajša ekipa na tekmovanju) so med 18 

ekipami zasedli odlično 9. mesto.  

Zmagala je OŠ Ljudski vrt Ptuj z 18 točkami. Naša šola je doseglo 9. mesto med 

osemnajstimi ekipami. 

V kategoriji do 15 let je OŠ Brezovica v konkurenci 14 ekip zasedla 7. mesto.  

Uspeh brezoviških šahistov je še toliko večji, ker je naša ekipa leto ali dve mlajša od 

najboljših ekip, tako da naš čas šele prihaja, saj bo ekipa lahko še dve leti nastopala v 

isti postavi, pri najboljših pa bo že prihodnje leto prišlo do menjave generacij.   

 

Končal se je ciklus turnirjev osrednjeslovenske lige mladih. Ciklus je obsegal 8 

turnirjev. Zaradi epidemije smo prvih sedem turnirjev odigrali prek platforme Lichess. 

Zadnjega pa smo odigrali v živo na OŠ Brezovica, kjer so sicer pred epidemijo turnirji 

potekali enkrat mesečno v živo. Ciklusa se je skupno udeležilo prek 60 mladih igralcev 

in igralk iz vse Slovenije, med njimi tudi evropska prvakinja v kategoriji deklic do 10 let. 

V kategoriji do 9 let je zmago slavil naš učenec. 

 

V sklopu ciklusa OLM je potekalo tudi prvenstvo OŠ Brezovica za šolsko leto 2021/22. 

Novi prvak OŠ Brezovica je postal Gašper Sever. 

 

Zapisal Anton Praznik, učitelj za šah v šahovskem krožku na OŠ Brezovica 

d. Natečaji in razstave, na katerih smo sodelovali 

Vrsta natečaja Mentor  Število udeležencev in 
nagrajencev 

Spodbujamo prijateljstvo razredničarke 1. in 2. razred 96 udeležencev 

Moj bankovec za 15 € Matevž Kraševec 25 udeležencev 

Šolski pesniški natečaj  Zdenka Ivančič  176, 8 nagrajencev 

Stripburger Andreja Dobnikar  38 

Haiku Andreja Dobnikar  45 

Pogled skozi rožnata očala Andreja Dobnikar  73 

Natečaj občine Slovenj Gradec Andreja Dobnikar  13 

Prijateljstvo Andreja Dobnikar  73 

Terme Snovik Andreja Dobnikar  36 

Rimaraja Zdenka Ivančič 2 nagrajenki 

Dječja radost Andreja Dobnikar 13, 2 nagrajenki 

Gasilci Andreja Dobnikar 8, 1. nagrada 

Spodbujamo prijateljstvo – 
razstava v avli 

Vesna Pregelj in Nadja Vulić vključenih več kot 500 otrok, 
2 izdelka objavljena v 
zaključni publikaciji 

Virus Barbara Cerkovnik  26 

Olimpijski natečaj Klaudija Pahor 10 

Evropa v šoli Klaudija Pahor  10 

Natečaj banke Slovenija Klaudija Pahor 10 

Bodi umetnik Klaudija Pahor, Bojana Svete 13, 1 nagrajena 
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Pozdrav ptic miru Barbara Cerkovnik 26 

Spodbujanje uživanja 
raznovrstnega sadja in zelenjave 

Barbara Cerkovnik 26 

17. JAL FOUNDATION svetovni 
haiku natečaj za otroke 2021–
2022 

Teodora Edita Jesih 6 udeležencev (rezultati bodo 
znani avgusta 2022) 

Šolska razstava ob dnevu 
Zemlje (22. april 2022) 

Goranka Žnidar Dečman EKO detektivi in  
JV 1 in 2 

Šolski pesniški natečaj Zdenka Ivančič  

Šolska razstava: »Ne pokaj 
petard« 

Goranka Žnidar Dečman EKO detektivi in JV 1 in 2 

Za lepšo šolo Goranka Žnidar Dečman EKO detektivi 

literarni natečaj v pisanju kratkih 
zgodb v angleščini (short story 
competition) 

Barbara Cajnar, 

Marjana Hvalec, 

Nataša Intihar Klančar, 

Tina Račnik 

39 udeležencev, 

13 objavljenih zgodb, 

4 glavne nagrade 

Natečaji, razstave, na katerih smo želeli sodelovati, pa nismo uspeli zaradi razglasa 

epidemije 

Vrsta natečaja mentor  

Igraj se z mano Tina Svete, Urška Bačar 

ŠoLN Tina Svete 

Teden pisanja z roko Teja Oblak Miklavčič 

 

12. Šolski pesniški natečaj »GREVA SKUPAJ?« 

Letošnji enajsti pesniški natečaj je potekal do 10. januarja 2022. Prispelo je 176 pesmi 

(od 3. do 9. razreda) in štiričlanska komisija (Polona Raušl, Darja Jakomin, Maruša But 

Merhar in Zdenka Ivančič) je izbrala 19 finalistov. Med njimi je nagradila 8 pesmi. 

Nagrajenci so prejeli knjižno nagrado, in sicer pesniško zbirko Andreja Rozmana Roze 

Pesmi iz galerije, ostali finalisti pa priznanje za izbor v finale natečaja. 

Vse nagrajene pesmi so avtorji predstavili v videu, ki so si ga učenci ogledali na 

razrednih urah.  

Vseh 19 pesmi je bilo objavljenih v šolskem časopisu Barje, poslane pa so bile tudi na 

natečaj Rima raja, Vrhnika, kjer se je ena učenka uvrstila med finaliste razredne 

stopnje, devetošolka pa je v kategoriji predmetne stopnje osvojila 1. mesto. 

 

Mentorica: Zdenka Ivančič 
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ŠOLSKI ČASOPIS BARJE 2022 

Računalniško postavitev so  opravile Gabrijela Marinko, Klaudija Pahor  in Ana Krušič. 

Prispevke je pregledovala in lektorirala Polona Raušl, ki je poskrbela za oglaševanje 

časopisa, zbiranje naročil, promocijo, nagradna žrebanja, eno radijsko oddajo »v živo«, 

stike s sponzorji in zaključno žrebanje po radiju pred zaključno prireditvijo. 

Ustvarjanje kvalitetnega šolskega časopisa, kar Barje nedvomno je, je zahtevno in 

dolgotrajno. 

Vsebinsko smo ga posvetili celostnemu dogajanju na šoli. Dodali smo več strani 

likovnih prilog, ker smo dobili veliko kvalitetnih likovnih izdelkov. Obširno smo poročali 

o dejavnostih in rezultatih naših učencev in mentorjev na vseh področjih delovanja v 

minulem šolskem letu. Časopis je literarno skromnejši kot v preteklih letih. Manj je zlasti 

prispevkov predmetne stopnje.  

Tudi letos je bila prodajna cena nižja, saj je šolski sklad za tisk prispeval 1400 evrov. 

Z naročnino – 6,5 evrov (prodanih 380 izvodov) – smo plačali stroške tiskanja in 

plačali nagrade: 20 razvedrilnih paketov/vstopnic za Atlantis (Svet doživetij), 2 knjig 

rekordov 2022. 

Spremljevalne aktivnosti ob časopisu: 

– oglaševanje, zbiranje prijavnic; 

– sodelovanje s sponzorji (prošnje za nagrade) – pomoč Irene Kambič, vodje šolske 

prehrane; 

– oblikovanje razrednih glasbenih lestvic; 

– radijska oddaja v živo – priprava in žrebanje sladkih paketov naših sponzorjev, ki so 

bili objavljeni v oddaji in na šolski spletni strani oz. v Barju; 

– priprava in žrebanje velikih nagrad v četrtek, 23. (10 dobitnikov Atlantisa (po dve 

vstopnici), 2 (podarjeni) družinski pici, 4 (podarjene)  velike pice klasike, kupljeni 2 

knjigi rekordov. Tudi letos sta podarili nagrade Picerija Pri Pavlet in Kašča Mrlačnik. 

Barje smo poslali vsem našim upokojencem, članom sveta zavoda, vodstvu Občine 

Brezovica, okoliškim šolam, založbam, knjižnicam in sponzorjem (61 izvodov). 

Podarili ga bomo tudi staršem prvošolcev na prvi šolski dan (95 izvodov) – promocija 

šole in priložnostnim obiskovalcem šole med šolskim letom. 
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Naročnina je bila junija obračunana na položnicah, 20 vstopnic Atlantis, Knjigi rekordov 

in sladkarije za razredne glasbene lestvice je bilo plačanih prek šole iz denarja za 

Barje. 

Naslednje leto bomo obeležili 60 let od prve številke, potem pa se ekipa mentoric 

poslavlja in prepušča Barje novim močem. Čas je za spremembe. In za razmislek, 

koliko nam šolski časopis Barje še pomeni.  

Zapisala Polona Raušl (v imenu vseh mentoric) 

 

e. Projekti, v katerih smo sodelovali na MAŠ 

Projekt Nosilec in sodelujoči v 
projektu  

Kratek opis in dosežki 

Terapevtski pes v šoli Petra Medja ter razredničarke 1. 

in 2. razreda 

Sodelovanje s prostovoljnima 
društvoma Tačke pomagačke 
in Zavod PET; izvedli smo 
predstavitvene urice 
terapevtskih psov in učne ure, 
v katerih je bil vključen 
terapevtski pes. Učne ure ob 
prisotnosti psa pozitivno 
vplivajo na učni proces in 
učenje. Učenci ob tem razvijajo 
tudi kakovostne vrednote za 
življenje. 

Pozdrav ptic miru razredničarke 1. razreda Na pobudo OŠ Lava, Celje 
smo celo leto izvajali različne 
dejavnosti razredne skupnosti 
v okviru krožkov, kjer smo 
otroke seznanjali z idejo miru. 
Izdelovali smo različne likovne 
izdelke, se pogovarjali o miru, 
se igrali socialne igre. Pripravili 
smo razredne razstave. 

Spodbujam prijateljstvo Nadja Vulić, Vesna Pregelj Nacionalni projekt za 
spodbujanje prijateljstva. 
Bistvo natečaja je otrokov 
pogled na prijateljstvo – kaj je 
pomembno in kaj ne. Vsi 
izdelki so bili javno objavljeni. 

Ambasadorji nasmeha razredniki in ambasadorji 
nasmeha 

Obiski terapevtskega para 
(terapevtski pes + vodnik). 
Obisk je bil enkrat v letu. 
Namen je povečati veselje do 
branja ob pomoči psa. 

Kamenček prijaznosti Polona Jerkič Projekt, namenjen spodbujanju 
prijaznosti. Učenci so oblikovali 
kamenčke z prijaznimi 
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sporočili. Kamenčke smo 
potem pustili po Brezovici. 

Pozitivno samovrednotenje 
ranljivih otrok 

Irena Sbil Razvijanje medsebojnih 
pozitivnih odnosov.  

Svetovni dan knjige za otroke  Polona Raušl  V knjižnici razstava, učenci 
rešujejo knjižne uganke, 
povezane z aktualnimi 
knjižnimi novitetami.  

Zaključna prireditev za 
predmetno stopnjo  

Melita Sodnik  Prireditev za predmetno 
stopnjo ob dnevu državnosti ter 
podelitev priznanj.  

Območna revija otroških 
gledaliških skupin  

Polona Raušl  Na šoli gostimo otroške 
gledališke in lutkovne skupine 
in omogočimo učencem, da si 
ogledajo predstave.  

Stopimo skupaj  Polona Raušl   Dobrodelna prireditev 
Šolskega sklada, na kateri 
nastopajo učenci, starši, 
delavci šole in drugi gostje. 

Dan samostojnosti in enotnosti – 
prireditev za predmetno stopnjo 
– KVIZ  

Špela Čekada Zorn, Polona 
Raušl  
  

Učenci so spremljali prireditev 
v razredih in sodelovali na 
kvizu o poznavanju Slovenije in 
njenih zanimivostih.  

Dan upora proti okupatorju  Polona Raušl  Po šolskem radiu smo obeležili 
spomin na pomemben 
zgodovinski dogodek – 27. 
april.  

Rastem s knjigo  Polona Raušl, Zdenka Ivančič  Izvedeno kot TD za 7. razrede. 
Obiščejo Mestno knjižnico 
Ljubljana, enoto Prežihov 
Voranc, spoznajo COBISS in 
se pogovarjajo o pomenu 
branja.  

Barjanska lestvica in žrebanje  Polona Raušl  
  

Po šolskem radiu in nato 
izžrebali sladke nagrade za 
razredne skupnosti, ki so 
oddale predloge za glasbeno 
lestvico, objavljeno v šolskem 
časopisu branju.  

Prireditev ob kulturnem 
prazniku  

Zdenka Ivančič  Spletna prireditev ob kulturnem 
prazniku in zaključku 
pesniškega natečaja  

Šolski časopis Barje  Polona Raušl, Gabrijela 
Marinko, Klaudija Pahor, Ana 
Krušič  
  

Zbiranje literarnih  in likovnih 
prispevkov ter različnih poročil 
o dogajanju na šoli, lektoriranje 
in računalniška priprava za 
tisk.  

Regijski zborovski BUM  Valentina Ugovšek  OPZ in MPZ sta se predstavila 
na regijskem zborovskem 
BUM-u 2. junij 2022  

12. šolski pesniški natečaj  Zdenka Ivančič  
  

Učenci so pisali svoje pesmi in 
tako razvijali literarno 
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domišljijo. Najboljše pesmi so 
bile nagrajene. 

Barjansko žrebanje naročnikov 
Barja  

Polona Raušl  Po radiu bomo razglasili 

izžrebane reševalce 

nagradnega barjanskega 

vprašanja. 

Pozdrav ptic miru  Valentina Ugovšek  Širjenje poslanice miru med 

učence, učitelje ter druge člane 

lokalne skupnosti. Aktivnosti so 

bile glasbeno (pevsko) 

obarvane. 

Prireditev ob zaključku šolskega 
leta in dnevu državnosti 

Melita Sodnik, Valentina 
Ugovšek 

Prireditev ob zaključki šolskega 

leta in dnevu državnosti 

Spodbujamo prijateljstvo Društvo Sobivanje; 
koordinatorici na šoli (Nadja 
Vulić, Vesna Pregelj); sodelujoči 
(Mateja Juranovič, Nika 
Bošnjak, Lidija Pečjak Zgonc, 
Maša Toplak) 

Izvajale so se dejavnosti na 

temo prijateljstva, vključenih 

več kot 500 otrok, vsaka 

skupina je pripravila izdelek, 2 

izdelka objavljena v zaključni 

publikaciji. 

Spodbujamo prijateljstvo Klaudija Pahor, Marija Prelc 
Tratnik, Jernej Ravnikar 

Z učenci smo likovno ustvarjali 

na temo prijateljstva. Klaudija 

Pahor je s svojo skupino OPB 

prejela nagrado.  

ŠOLSKA SHEMA Organizator šol. prehrane, vsi 
kuharji, vsi učenci in učitelji, ki 
dežurajo pri malici, razredniki 

Razdeljevanje sadja in 

zelenjave s finančno pomočjo 

EU. Učenci so izdelovali 

plakate 

Porabili smo vsa denarna 

sredstva, ki so bila na voljo za 

ŠOLSKO SHEMO. 

Na začetku šolskega leta smo 

izvedli vrednotenje šolske 

sheme v 4. a, 6. a in 8. a 

razredu in na koncu leta. 

SLOVENSKI TRADICIONALNI 
ZAJTRK 

Organizator šol. prehrane, 
učitelji 

3. petek v novembru pripravili 

zajtrk: črn kruh, bio maslo, med, 

bio mleko in jabolko. 

PPT za učence  

Zajtrk s sadjem – super dan 

Poklicna tržnica (spletna 
izvedba) –  

Lidija Pečjak Zgonc + ostale 
šole 

Predstavitev šol in poklicev 

NEON Maja Novljan, Lidija Pečjak 
Zgonc, Ana Sternen (Polona 
Jerkič, Edita Jesih,  Barbara 
Benčina, Melita Sodnik) 

Delavnice ozaveščanja 

medvrstniškega nasilja, učenja 

ustreznega odzivanja in 

kritičnih točk v šoli. 
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Dobro sem. Pa ti? Maja Novljan Izvedba preventivnih delavnic 

za krepitev duševnega zdravja 

pri otrocih. 

Projekt UP – učna pomoč in 
psihosocialna podpora družini 
(RKS) 

Maja Novljan – koordinator na 
šoli 

Vzpostavitev kontaktov z 

učenci in družinami, katerim so 

prostovoljci nudili učno pomoč. 

Spodbujajmo prijateljstvo Vesna Pregelj + vsi učitelji POŠ, 

učitelji na MAŠ 

 

Dejavnosti na temo prijateljstva 

+ izdelava skupnih izdelkov za 

sodelovanje v natečaju. 

Prenova Zlatega sončka Alenka Kos in vsi učitelji od 1.–3. 

razreda 

Uspešno zaključili projekt 

Zlati sonček in Krpan Alenka Kos 543 sodelujočih otrok, 54 

izdanih diplom za sodelovanje 

Naučimo se plavati Renata Brajer  

Slofit Alenka Kos  Sodelovali so vsi otroci na šoli, 

meritev smo izvedli v aprilu. 

Spodbujamo prijateljstvo Nosilec: Društvo Sobivanje 

Izvajalci: Klara Perme, Diana 

Drobnič, Irena Sbil 

Irena Sbil je izdelek pripravila 

skupaj z učenci 5. c v okviru 

pouka TJA. Klara Perme in 

Diana Drobnič sta sodelovali v 

okviru rednega pouka. Izdelki 

so bili razstavljeni v avli in na 

spletni strani društva. 

Pozitivno samovrednotenje 
ranljivih otrok  

Nosilec: Inštitut ROK in 

Ministrstvo za zdravje RS 

Izvajalka: Irena Sbil 

Sodelujoči: učenci 5. b razreda 

(27 učencev) 

V 5. b razredu smo približno 

enkrat tedensko izvajali 

aktivnosti v obliki projekta. 

Projekt se je izvajal pri RU in 

pouku TJA. Merljivi rezultati 

(analiza vprašalnika) še niso 

znani.  

Brati gore Nosilec: Alpska konvencija 

Koordinatorka: Maja Novljan 

Izvajalka: Irena Sbil 

Sodelujoči: učenci 5. a, b in c 

razreda 

Učenci so pri pouku TJA pisali 

spis o izletu v gore. Pripravljena 

je bila razstava najboljših 

izdelkov. Trije najboljši spisi so 

bili objavljeni v šolskem glasilu. 

 

Projekti, v katerih smo sodelovali na POŠ 

Sodbujajmo prijateljstvo Sodelovali so vsi razredi POŠ. Udeleženi so bili vsi učenci 

POŠ. Za razstavo je bil izbran 1 

izdelek. 

Pesem ptic miru Alenka Pirnat in POŠ Učenci so sodelovali pri 
projektu ozaveščanja 
medsebojnega sodelovanja in 
prizadevanja za mir. 
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Neon – Varni brez vrstniškega 
nasilja 

Maja Novljan, Ana Sternen,  
Teodora Edita Jesih, Barbara 
Benčina 

Delavnice v 3. in 5. razredih z 
namenom zmanjševanja 
medvrstniškega nasilja ter 
opolnomočenja otrok. 

Pasavček Tina Svete Z učenci 2. razreda smo v OPB 
izvajali dejavnosti Agencije za 
varnost prometa za 
ozaveščanje pomembnosti 
uporabe varnostnega pasu. 

Trajnostna mobilnost Učitelji POŠ Organizirali smo dan okolju 
prijaznih prihodov v šolo in po 
oddelkih organizirale 
dejavnosti, povezane s 
trajnostno mobilnostjo. EKO 
detektivi so pripravili delavnice 
za učence od 1. do 5. razreda. 

Povezovanje z vrtcem – 1. 
razred 

Danila Grebenc Brezočnik in   
Klara Perme 

Sodelovali smo z nekaterimi 
vrtčevskimi skupinami. Izvedli 
smo Gusarski lov na zaklad in 
štafetne vodne igre. 

Dan za strpnost  in prijateljstvo 
(Eksena) 

Vaniya Manevski Prebrali smo predlagana 
besedila, jih analizirali ter 
likovno in literarno poustvarjali. 
Izdelke smo poslali na natečaj. 

Razvijanje pozitivnega 
samovrednotenja ranljivih otrok 
(INSTI ROK) 

Vaniya Manevski 
 

Celo leto smo izvajali 
predlagane dejavnosti. 
Napredek smo spremljali z 
reševanjem in analizo 
vprašalnikov. Do rezultatov 
lahko dostopajo tudi starši. 

 

Projekti, v katerih smo želeli sodelovati, pa nismo uspeli zaradi razglasa epidemije. 

projekt Mentor  

Travelling Bagpack 
1.–3. r. 

Diana Drobnič/Maja Perko Aktivnost se ni izvedla, saj je bilo 
odsvetovano, da se gradiva med razredi 
mešajo. 

Bild der Anderen Barbara Cajnar, 9. r. Ni bil razpisan 

Festival Jezikajmo Klaudija Pahor, 5., 6. r. Ni bil razpisan 

 

f. Dejavnosti za nadarjene učence, ki smo jih izvedli 

Dejavnost Mentor Kratek opis Št. 
sodelujočih 
učencev 

Tabor za nadarjene Lidija Pečjak Zgonc 
(vodja), Barbara 
Kavčnik Rogelj, 
Polona Jerkič 
(pomočnici) 

Pridobivanje dodatnih znanj in 
spretnosti, za katere pri pouku ni 
dovolj časa. Otroci so preživeli dva 
dni z zunanjimi in notranjimi 
izvajalci. Ponujen jim je bil pester 
izbor delavnic. 

73 
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Tabor za nadarjene – 
likovna delavnica  

Mihaela Pristavec 
Košuta  

Slikanje na platno in druga likovna 
dela.  

15 

Kreativno pisanje  Andreja Dobnikar  Pisanje proze in poezije ter 
sodelovanje na različnih 
natečajih.  

12 

Tabor za nadarjene –  
delavnica Hitra moda 
in trajnostni razvoj 

Marija Prelc 
Tratnik, Maja 
Novljan 

Vpliv hitre mode na okolje, socialni 
vidik zmanjškarstva 

9 

Tabor za nadarjene – 
Igrajmo se zgodovino 

Simona Susman, 
Melita Sodnik 

Izdelava in uporaba didaktičnih 
iger na temo lokalne zgodovine 

14 in 10 

Izlet na Stari grad 
Celje  

Melita Sodnik Nagradni izlet na grad za učence, 
ki so bili uspešni na tekmovanjih 
zgodovine in Vesele šole 

19 

Tabor za nadarjene Michelle Narat in 
Katarina Fišer 
(izvajalki delavnic) 

Delavnice: Joga, Ustvarjanje ob 
glasbi  

okrog 20 
učencev na 
delavnico, 55 
udeleženih na 
taboru 

Loma na obisku 

(tabor za nadarjene) 

Marjeta Cvetko Učencem sem predstavila 
delovanje Društva za terapijo s psi 
Tačke pomagačke in pasjo 
govorico, s tem pa tudi obnašanje 
ob psu. 

53 

Tabor za nadarjene Barbara Cerkovnik, 

Nika Cotman 

Izdelava venčkov, poučevanje 
nemščine na zabaven in igriv 
način 

10 + 15 

Izdelava uradnih 
šolskih voščilnic 

Danila Grebenc B. 

Vaniya Manevski 

Likovno uspešnejše in 
zainteresirane učence od 3. do 5. 
razreda sva povabili na delavnice, 
ki so potekale po pouku v mesecu 
decembru. Izdelali smo prek 80 
voščilnic z novoletnim motivom. 

 

Tabor za nadarjene 
učence 

Lidija Pečjak Zgonc Vključevanje nadarjenih učencev v 
različne vsebinske sklope, ki jih 
med šolskimi urami ne moremo 
izvajati, so pa dragocene za 
učence, ki so željni dodatnega 
znanja, izkušenj in znanj. 

50 

Tabor za nadarjene, 
Čarobni prstki 

Irena Sbil Predstavitev uporabe EFT 
(tapkanja) in delavnica 

pribl. 50 (od 5.–9. 
r.) 

tabor za nadarjene – 
Let's visit Australia 

Nataša Intihar 

Klančar 

Učencem sem s pomočjo 
slikovnega gradiva predstavila 
Avstralijo. Spoznali smo njene 
kulturne, geografske, zgodovinske 
in družbene značilnosti. Ogledali 
smo si tudi njihov zanimiv živalski 
svet. 

50 

intenzivni tečaj 
angleščine – The 
English Experience 

Maruša But Merhar Jezikovna 
šola The English Experience 
je konec avgusta 2022 izvedla 
enotedenski intenzivni tečaj 
angleščine. Vodil ga je učitelj 
»native speaker« (rodni govorec) 
iz Velike Britanije. Poleg aktivnega 

33 
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učenja angleščine so učenci 
spoznali britansko kulturo, športe, 
kulinariko in običaje. 

 

Dejavnosti za nadarjene učence, na katerih bi želeli sodelovati, pa nismo uspeli 

zaradi razglasa epidemije. 

Dejavnost Mentor/ica 

Ogled glasbene predstave   Valentina Ugovšek  

Knjižni sejem  Polona Raušl, Zdenka Ivančič  

Izlet Gardaland Valentina Ugovšek 

Bralna noč v šolski knjižnici 6. in 7. razred  Polona Raušl  

Bralna noč v šolski knjižnici za 8. in 9. razred  Zdenka Ivančič  

Filmsko/  
gledališko popoldne   

Polona Raušl, Špela Čekada Zorn, Darja 
Jakomin  

Izdelava izdelkov za Županov bazar Tina Svete 

 

g. Dejavnosti, ki smo jih ponudili vsem učencem oz. smo jih izvedli pri izbirnih 

predmetih oz. interesnih dejavnostih na MAŠ 

Dejavnost Mentor Kratek opis 
Št. sodelujočih 
učencev 

Jesenska in 
spomladanska zbiralna 
akcija papirja 

Polona Jerkič Akcija zbiranja starega papirja. 

Akcija vzpodbuja ekološko 

ozaveščenost otrok. Krepi tudi 

medvrstniško sodelovanje in 

pomoč. 

večina učencev 
šole. 

Projekt Neon – varni brez 
nasilja 

Maja Novljan Program je preventivna 
aktivnost, ki krepi varovalne 
dejavnike učencev za zaščito 
otrok pred različnimi oblikami 
nasilja in zlorab.  

učenci 3. in 5. 
razredov 

Tabor za nadarjene – 
likovna delavnica  

Mihaela Pristavec 
Košuta  

Slikanje na platno in druga 
likovna dela.  

15 

Kreativno pisanje  Andreja Dobnikar  Pisanje proze in poezije ter 
sodelovanje na različnih 
natečajih.  

12 

Ogled aktualne razstave 
in delavnica – LS 2,3  

Mihaela P.K.  Z učenci bomo odšli na ogled 
aktualne razstave. Vsi bodo tudi 
aktivno sodelovali na ustvarjalni 
delavnici. Pouk zunaj učilnice je 
za otroke zanimiva izkušnja.  

28 

Izlet na Stari grad Celje  Melita Sodnik Nagradni izlet na grad za 

učence, ki so bili uspešni na 

tekmovanjih zgodovine in Vesele 

šole. 

19 

Logično  Ana Krušič  Reševanje logičnih nalog.   

Dan očarljivih rastlin Marjeta Cvetko  Z učenci izbirnih predmetov  
raziskovanje organizmov v 
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domači okolici in genetika smo 
obiskali dogodek Dan očarljivih 
rastlin, kjer smo prek različnih 
delavnic spoznavali svet rastlin. 

Bowling Učitelji špo Aktivnost v Bowling centru 
Spider 

učenci šsp in šzz 

Tamar Učitelji špo Pohod v zimskem času učenci šsp 

Varni brez vrstniškega 
nasilja – preventivne 
delavnice za 3., 5. in 8. 
razred 

Maja Novljan, 

Barbara Benčina, 

Polona Jerkič, Ana 

Sternen, 

Lidija Pečjak 
Zgonc, Melita 
Sodnik 

Preventivne delavnice s področja 
medvrstniškega nasilja 

336 

angleška bralna značka 
za 6. r. 

Tina Račnik Z učenci smo na dodatnem 
pouku angleščine prebirali 
angleške knjige za bralno značko 
in jih analizirali. Zaključni del 
(tekmovalni test) so odpisali in za 
uspešno reševanje prejeli 
priznanja. 

6 

angleška bralna značka 
za 7. r. 

Marjana Hvalec Z učenci smo na dodatnem 
pouku angleščine prebirali 
angleške knjige za bralno značko 
in jih analizirali. Zaključni del 
(tekmovalni test) so odpisali in za 
uspešno reševanje prejeli 
priznanja. 

4 

angleška bralna značka 
za 8. r. 

Marjana Hvalec Učenci so samostojno prebirali 
angleške knjige ter jih predstavili 
na dodatnem pouku. Poleg 
vsebine in najljubšega dogodka 
so pripovedovali tudi o tem, s 
katerim junakom imajo največ 
skupnega in kaj to je, vrednotili 
so prebrana dela. 

4 

angleška bralna značka 
za 9. razred 

Nataša Intihar 

Klančar 

Učenci so samostojno prebirali 
angleške knjige ter jih predstavili 
na dodatnem pouku. Poleg 
vsebine in najljubšega dogodka 
so pripovedovali tudi o tem, s 
katerim junakom imajo največ 
skupnega in kaj to je, vrednotili 
so prebrana dela. 

8 

English corner – Barje 
(angleški kotiček) 

Barbara Cajnar, 

Marjana Hvalec, 

Nataša Intihar 

Klančar, Tina 

Račnik 

Učenci so pripravili prispevke za 
šolski časopis Barje – najboljše 
kratke zgodbe z literarnega 
natečaja in križanke. 

17 
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Dejavnosti, ki smo jih ponudili vsem učencem oz. smo jih izvedli pri izbirnih 

predmetih oz. interesnih dejavnostih na POŠ 

Kostanjev piknik Alenka Pirnat Kostanj smo pekli cel teden. 
Postregli so ga učenci 5. g in 5. 
h. 

vsi učenci v 
OPB 

Dan za palačinke Alenka Pirnat V OPB smo pekli palačinke za 

vse učence POŠ ob zaključku 

šolskega leta. 

vsi učenci  

Pustovanje Klara Perme Izvedli smo pustno povorko do 
DEOS-a s kratkim zabavnim 
programom za starostnike. 

vsi učenci 

POŠ OPB ima talent Alenka Pirnat Organizirali so ga učenci 5. 
razredov. Vsi prijavljeni so se 
predstavili s svojo točko. Na 
koncu smo dobili zmagovalca 
prireditve po izboru komisije. 
Tekmovanje je potekalo v treh 
sklopih. 

vsi učenci POŠ 

Tačke pomagačke Petra Medja Na obisk je prihajala ga. Mojca 
Sajovic s psičko Jenny z 
mentorico in s pripravniki. Skupaj 
smo gradili odnose in se učili 
pozitivnega odnosa do živali. 

1. in 2. r. 

Ambasdorji nasmeha Majda Lugarič, 
Goranka Žnidar 
Dečman 

Mesečno nas je obiskoval 
terapevtski par – ga. Sonja 
Tomšič in Poldi/Ari. Učenci 4. 
razreda so ob njuni pomoči vadili 
branje, tretješolci pa telovadili in 
računali. 

3. in 4. r. 

Priprave na 
tekmovanje 
Matemček 

Tina Svete Vaje za prostorsko 
predstavljivost.  
Priprave na tekmovanje so bile 
izvedene z vsemi učenci, ki so se 
prijavili na tekmovanje. 

2.–5. r. 

Dejavnosti, ki smo jih želeli ponuditi vsem učencem oz. smo jih želeli izvesti pri 

izbirnih predmetih oz. interesnih dejavnostih, pa  jih nismo uspeli zaradi razglasa 

epidemije. 

Dejavnost mentor/ica 

Gardaland Valentina Ugovšek 

Ljubljanski maraton Alenka Kos 

Pokljuški maraton Gabrijela Marinko 

h. Prireditve in humanitarne akcije, v katerih smo sodelovali 

Vrsta prireditve, 
akcije 

Vodja 
Kratek opis Št. sodelujočih 

Sprejem prvošolcev razredničarke 2. 
razreda 

Učenci so na prvi šolski dan 
nastopili za prvošolce. Nastopi so 

75 
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potekali po oddelkih na ploščadi 
pred šolo. 

Zbiralna akcija 
novoletnih 
okraskov 

Klaudija Pahor Zbiranje okraskov za okrasitev 
novoletne jelke doma starejših 
občanov. 

vsi učenci 

Jesenska in 
spomladanska 
zbiralna akcija 
papirja 

Polona Jerkič Zbiranje starega papirja. vsi učenci 

Zbiralna akcija 

Pomoč za Ukrajino 

Klaudija Pahor Zbiranje higienskih pripomočkov in 

hrane za ogrožene. 

vsi učenci 

Pustovanje (po 
razredih) 

Andreja Mudronja in 
Karmen Penko 

Pustovanje je potekalo v matičnih 
učilnicah; skupnega rajanja v 
Brezovi dvorani ni bilo. 

150 

Letni koncert 
Pojočih medvedkov 

Irena Kosanc in 
Karmen Penko 

Pojoči medvedki so se učencem 
razredne stopnje predstavili z 
letnim koncertom, ki so ga izvedli 
na KD Bralne značke. 

32 

Zbiranje hrane in 
higienskih 
pripomočkov za 
civiliste v Ukrajini 

Klaudija Pahor Zbirali smo hrano in higienske 
pripomočke za prizadete v vojni v 
Ukrajini. 

Večina učencev 
šole 

Stopimo skupaj Polona Raušl kulturno razvedrilna dobrodelna 
prireditev za šolski sklad 

200 

Nastop OPZ in 
MPZ na 
mednarodni 
konferenci na šoli 

Valentina Ugovšek pevski nastop 60 

Zborovski BUM – 
območna revija 
pevskih zborov 
JSKD 

Valentina Ugovšek območna revija pevskih zborov 
JSKD 

62 

Pozdrav ptic miru Valentina Ugovšek 8. b razred je na šoli izvedel v 
septembru glasbeni pohod za mir. 

26 

Pozitivna disciplina 
(Od igralnice do 
predavalnice) 

OŠ Brezovica Vesna Pregelj – moderatorka in 
prispevek 

okrog 60 

sodelujočih iz 

različnih šol 

Poletnica POŠ Notranje Gorice Ana Sternen – vodja plesne 
skupine POŠ (skupinski ples) 

učenci in učitelji 

POŠ 

Tržnica poklicev  več šol, tudi 
Brezovica pri 
Ljubljani (Lidija 
Pečjak Zgonc) 

Lidija Pečjak Zgonc – koordinacija učenci različnih 

osnovnih šol 

(Polhov Gradec, 

Dobrova, 

Preserje, Horjul, 

Brezovica pri 

Ljubljana) 

Otroci za otroke 
(Rdeči križ) 

Klaudija Pahor zbiranje kap, šalov, rokavic (POŠ 
in MAŠ) 

cela šola 
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Humanitarna akcija 
za Ukrajino 

Klaudija Pahor higienski material in  ne hitro 
pokvarljiva, konzervirana hrana 

MAŠ in POŠ 

Petka za nasmeh Lidija Pečjak Zgonc koordinacija izvedbe – s starši, 
računovodstvom in društvom  

13 

Paketi hrane RK za 
učence soc. 
ogroženih družin 

Maja Novljan pridobivanje soglasij družin in 
posredovanje podatkov RK 

14 

Prireditve in humanitarne akcije na POŠ 

Vrsta prireditve, 
akcije 

vodja Kratek opis Število 
sodelujočih 

Sodelovanje z 
DEOS-centrom 

Danila Grebenc 
Brezočnik 

Nastopili smo ob dnevu žena ter 
materinskem dnevu ter priredili 
pustno povorko za starejše 
občane. Izdelali smo novoletne 
voščilnice in voščila ob dnevu 
žena. 

vsi razredi POŠ 

Za otroški nasmeh Urška Bačar Dobrodelno akcijo je organiziral 
RKS. Zbirali smo priboljške, suho 
sadje, piškote, sladkarije, nove 
kape, šale, nogavice, rokavice … 
in tudi denar. 

vsi učenci POŠ 

Zbiranje božičnih 

okraskov 

 

 

 

POŠ 

 

 

 

 

V decembru smo na šoli zbirali 
božične okraske za okrasitev 
božičnega drevesca pred domom 
ostarelih Notranje Gorice. 

vsi učenci POŠ 

 

 

 

Pomoč za Ukrajino 

 

POŠ V okviru te akcije smo na šoli 
zbirali suho in konzervirano hrano, 
higienske pripomočke, hrano za 
dojenčke, plenice, baterije, 
svetilke … Odziv je bil pričakovan. 

vsi učenci POŠ 

Zbiralni akciji 

starega papirja 

Tina Svete Jeseni in spomladi smo 
organizirali zbiralno akcijo starega 
papirja. 

vsi učenci POŠ 

Poletnica 2022 vsi učitelji POŠ Ob zaključku šolskega leta smo 
pripravili kulturno prireditev ob 
dnevu državnosti in se z nastopi 
posameznih razredov poslovili od 
iztekajočega se šolskega leta. 

vsi učenci POŠ 

i. Šole v naravi, CŠOD, tabori 

Vrsta prireditve, 
akcije 

Vodja Kratek opis, kraj Št. sodelujočih 

CŠOD Jurček, 
Kočevje, 2. razred 

Sabina Kuntarič V šolo v naravi smo se odpravili v 
dveh skupinah v marcu 2022. V 
okviru programa smo izvedli 3 
dneve dejavnosti (ND, ŠD in TD). 

70 + 28 

Plavalni tečaj 1. 
razred 

Danila Grebenc 
Brezočnik 

Plavalni tečaj je potekal v bazenu 
OŠ Savsko naselje v 
dopoldanskem času. Učenci so se 
prilagajali na vodo in spoznali 

75 + 27 
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osnovne tehnike plavanja. Tečaj je 
trajal 10 šolskih ur. 

Plavalni tečaj 2. 
razred 

Barbara Benčina Plavalni tečaj je potekal v bazenu 
OŠ Savsko naselje v 
popoldanskem času. Učenci so 
opravili obvezni plavalni tečaj, ki je 
sicer predviden v 3. razredu, 
vendar smo ga zaradi načrtovane 
prenove bazena opravili že v tem 
šolskem letu. Tečaj je trajal 20 
šolskih ur. 

75 + 28 

Letna šola v naravi 
5. r. 

Miha Skopec Učenci nadgrajujejo znanje 

plavanja. Učijo se samostojnosti. 

Poteka na Debelem Rtiču. 

103 

Spleti mrežo 
prijateljstva (tabor, 
6. razred) 

Maja Novljan 

(izvajalki: Vesna 

Pregelj, Maja 

Novljan) 

izvajanje delavnic na temo 

prijateljstva in medvrstniškega 

povezovanja 

vsi 6. razredi 

Plavalni tečaj – 3. r. 

 

Polona Jerkič 

 

Tečaj je bil izveden na OŠ Savsko 

naselje. Učenci so nadgrajevali 

tehnike plavanja, ki so ga usvojili v 

1. razredu. Potegovali so se za 

bronastega delfinčka, eden je 

usvojil bronastega in eden zlatega 

konjička. 

vsi 3. razredi 

CŠOD – Dom 

Jurček v Kočevju – 

3. r. 

 

Polona Jerkič Po lani izpadlem taboru nam je 

januarja uspelo pridobiti in uspešno 

izvesti tridnevne tabore za 

tretješolce. 

vsi 3. razredi 

Ekvorna – Bralno 

ustvarjalna noč 

Vodja: Vaniya 

Manevski 

Sodelujoča: Ana 

Sternen 

Timske igre, taborne dejavnosti 

(ogenj, sprehod), bralne dejavnosti, 

ustvarjalne dejavnosti (z glino, 

izdelovanje orodja). 

5. razredi na 
POŠ 

Poletna šola v naravi Miha Skopec V letni ŠVN so učenci spoznavali 

različne naravoslovne, kulturne in 

športne vsebine. Poudarek je bil na 

plavanju in igrah v vodi. Navezovali 

so stike z vrstniki iz sosednjih 

razredov oz. matične šole. 

28 

Zimska šola v naravi 

(7. in 6. razred) 

Mojca Žakelj (7. r.) 

Blaž Zazvonil in 

Diana Drobnič 

(6. r.) 

Smučanje in igre na snegu 

Mariborsko Pohorje 

Ribnica na Pohorju. 

 

110 

 

89 

Planinska tabor (8. 

razred) 

Gabrijela Marinko Spoznavanje gora in pravil 

pohodništva. Učenje: nordijska hoja 

in vozli. Pokljuka 

87 

Plavalna šola v 

naravi 

Miha Skopec Plavanje in obmorske aktivnosti, 

Debeli Rtič 

102 
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Šole v naravi, CŠOD, tabori, plavalni tečaji, ki smo jih želeli izvesti, pa jih nismo 

uspeli zaradi razglasa epidemij. 

Vrsta prireditve, akcije vodja kratek opis, kraj št. sodelujočih 

Športni tabor za 
odbojkarice 
ni bil realiziran zaradi 
nesoglasja o terminu 
izvedbe. 

Gabrijela Marinko Kolesarjenje, odbojka 
na mivki, supanje, 
triatlon 
Debeli Rtič 

18 

j. Sodelovali smo z naslednjimi zunanjimi institucijami 

Naziv inštitucije Področje sodelovanja 

Občina Brezovica financiranje, podpora, olimpijska bakla 

VVZ Brezovica – vse enote povezovanje, vpis v 1. r., učitelj DSP 

JKP Brezovica tehnični dan 

Svet za preventivo in varnost v prometu Varno v prometu, Varna pot v šolo, 

kolesarski izpit, spremljanje prihoda otrok v šolo 
ob začetku šolskega leta 

Center starejših občanov Notranje Gorice obiski in nastopi, GUM, SLJ 

Krajinski park Ljubljansko barje delavnice o dvoživkah 

Mali plac Bevke, Zavod Škrateljc izvedba športnega dne 

Zdravstveni dom Ljubljana zdravstvena vzgoja, sistematski pregledi, ga. 
Majda Šmit, vpis prvošolcev – sistematski 
pregled in  odlog šolanja, Center za duševno 
zdravje – timski sestanki 

Društvo šoferjev in avtomehanikov prometna varnost v bližini šole v prvem tednu 
pouka in izvajanju kolesarskega izpita na 
prometnih površinah 

Zobna ordinacija Nataša Kocmut Škof sistematika zob 

Policijska postaja Vič Obisk policista, pomoč pri izvedbi kolesarskega 

izpita na neprometnih površinah, sodelovanje pri 

obravnavi nasilja, prometna varnost. 

Obravnava nasilja v šoli. 

Društvo upokojencev Notranje Gorice in 

Plešivica 

nastopi 

PGD Notranje Gorice in Plešivica evakuacijska vaja 

KD Janez Jalen prireditve 

Ambasadorji nasmeha, Tačke pomagačke, 

Zavod PET 

obisk terapevtskih psov 

Slovenska Karitas dobrodelni projekt Pokloni zvezek (zbiranje 

zvezkov za socialno ogrožene učence) 

Javna agencija RS za varnost prometa projekt Pasavček 

Galerije in muzeji mesta Ljubljana LUM, ZGO, GEO, SLJ 

Jaka Strajnar, s. p. GUM 

Cankarjev dom GUM, LUM, SLJ, ZGO 

Kolosej in Kinodvor GUM, LUM, SLJ, ZGO 

Akademija za glasbo GUM 

Društvo Sobivanje SLJ 
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Lutkovno gledališče predstave 

Slovensko ljudsko gledališče Celje Musical Heidi 

Hostel Celica, Narodna galerija LUM, ZGO, SLJ 

Glasbena mladina SLO in Glasbena mladina 
Ljubljana 

GUM 

Slovenska filharmonija GUM 

Opera in balet GUM 

OŠ Lava Celje GUM 

Knjižnica Prežihov Voranc Ljubljana SLJ 

Glasbena matica Ljubljana GUM 

Galerije in muzeji širom Slovenija ZGO, GEO, SLJ, GUM 

Center za socialno delo svetovanje v primeru družinske problematike 
učenca, obravnava učencev in družin, timski 
sestanki 

Ambulanta za avtizem sodelovanje na timskih sestankih 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in 
starše, Ljubljana 

sodelovanje pri obravnavi in vodenju otrok, 
timski sestanki 

URI Soča vključevanje gibalno oviranega učenca, 
usmerjanje 

Pediatrična klinika sodelovanje na timskih sestankih, usmerjanje 

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna napotitev učencev v obravnavo, Šola zdravega 
odraščanja 

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov 
Brezovica 

napotitev na opravljanje diagnostike, 
sodelovanje na timskih sestankih 

Center duševnega zdravja Škofja Loka timski sestanek za učenca 

Lunina vila sodelovanje s psihoterapevti na timskih 
sestankih 

Zveza prijateljev mladine sodelovanje s psihoterapevti na timskih 
sestankih 

Okrožno sodišče v Ljubljani – pravdni oddelek sodelovanje pri izvedbi stikov med očetom in 
deklico na šoli 

Mladinski dom Jarše – mobilna enota sodelovanje na timskih sestankih, podpora 
družini v domačem okolju 

Inštitut za razvijanje osebne kakovosti koordinacija projekta 

Okoliški vrtci sodelovanja glede vpisa otrok v 1. razred, odlog 
šolanja 

Zavod Iris DSP, timski sestanki, izobraževanje 

ZGNL DSP, timski sestanki 

Varni internet varni internet 

Zavod RS za šolstvo postopek usmerjanja otrok s PP 

Državni izpitni center RIC prilagojeno izvajanje NPZ 

Karierni plac Cene Štupar karierno svetovanje 

Srednje in osnovne šole vpisi in izpisi učencev 

Institut Jožefa Stefana kemija 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo kemija 

Nacionalni inštitut za biologijo Dan očarljivih rastlin 

Vrtnarija Košir Lunder donacija sadik za šolski vrt 

Pedagoška fakulteta Ljubljana naravoslovni predmeti, LUM in razredna stopnja 

Območno združenje Rdečega križa prva pomoč, šolska knjižnica 

Zveza za tehniško kulturo Slovenije logika, kemija 

Center Kemik Um – razvojno inovacijski učni 
laboratorij 

kemija 
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Gimnazija Moste kemija 

DMFA naravoslovje, matematika, astronomija, fizika, 
slovenščina, zgodovina 

Prirodoslovno društvo tekmovanje biologija 

Gimnazija Vič 
 

angleščina 

ŠD Brezovica balon, odbojka 

ŠD Jama odbojka na mivki, športni dan 

RS Uprava za varno hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin  

Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin 

inšpekcijski pregledi 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano strokovno spremljanje 

NIJZ strokovno spremljanje, pomoč pri izvajanju 
karantene 

CŠOD Soča šola v naravi 

OŠ Savsko naselje plavalni tečaj 

Zavod za šport Planica ŠVK, tekmovanja na državni ravni 

Inštitut R.O.K. projekt Pozitivno samovrednotenje ranljivih otrok 

Alpska konvencija projekt Brati gore 

DZS, d.d. angleška bralna značka 

k. Poročilo računalničarja 

Računalnikar in organizator informacijskih dejavnosti na šoli je strokovnjak za 

računalništvo, ki organizira, koordinira in vodi informacijsko dejavnost na šoli s 

pomočjo računalniške tehnologije, ter nosilec in načrtovalec uporabe informacijsko-

komunikacijske tehnologije v šoli. Vloga in delo ROID: 

− vzdrževalec strojne in programske opreme, 

− administrator računalniškega omrežja, 

− učitelj računalništva, 

− načrtovalec uporabe, svetovalec, pomočnik ostalim učiteljem, 

− skrbnik, postavljalec in vzdrževalec šolskih spletnih strani, 

− skrbnik različnih računalniško podprtih programov za šolsko administracijo. 
 

Željko Simikić, ROID 

l. Poročilo vodje šolske prehrane  

V šolskem letu 2021/2022 v septembru je na OŠ Brezovica pri Ljubljani kuhinja na 

matični šoli vsakodnevno pripravila za učence 23 zajtrkov, 819 dopoldanskih malic, 

682 kosil in 164 popoldanskih malic.  

Malice in kosila so pripravljali tudi za zaposlene, kosila pa tudi za zunanje odjemalce. 

Pripravljali so tudi vegetarijanske in dietne obroke. Med šolskim letom so na matični 

šoli pripravili različne pogostitve za svet staršev, svet šole, različne aktive, tabore in 
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tekmovanja. Za prvo triado so v kuhinji pripravili kosila po učilnicah. Nekaj časa so tudi 

4. razredi jedli v učilnicah. Učenci 6. do 9. razreda so dežurali v času kosila v jedilnici.  

Na POŠ Notranje Gorice so v septembru 2021 kuhali za 2 oddelka vrtca (zajtrke, sadne 

in zelenjavne krožnike, kosila in popoldanske malice). Na zajtrk je bilo na podružnici 

prijavljeno 18 otrok, na dopoldansko malico 131 otrok, na kosilo 131 otrok ter 58 otrok 

na popoldansko malico. Pripravljali so tudi dietne obroke.  

Vsi učenci so imeli malico v razredu. V jedilnici so učenci sedeli skupaj po razredih. Ko 

so se sprostili ukrepi, so prišli med malico v jedilnico 9. razredi in potem še dva 8. 

razreda. 

Izpolnjevanje HACCP-dokumentacije v kuhinji.  

Anketa o šolski prehrani je bila izvedena konec šolskega leta. 

Sodelovala sem s skupino za prehrano pri sestavi jedilnikov in upoštevali smo tudi 

želje razredov, ki so jih izrazili predstavniki parlamenta za dopoldansko malico in 

kosilo. 

V juniju se je sestala komisija za prehrano. 

Letos smo izvedli izredni razpis za javna naročila zaradi velike rasti cen. Nov razpis je 

bil objavljen za dobo dveh let. Nove cene veljajo od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024. 

Irena Kambič, vodja šolske prehrane 

m. Poročilo knjižničark 

Nadaljevali sva z vnosom v sistem Cobiss. Do konca junija je vnesenih 18.200 enot. 

Zaključujeva z uporabo programa WIN, odpisujeva zastarelo in tudi izgubljeno gradivo, 

zlasti učbenike in delovne zvezke, izposojene pri strokovnih delavcih.    

Po zakonu, ki je začel veljati pred tremi leti, morajo biti vsi učbeniki iz šolskega sklada 

evidentirani in izposojeni po sistemu Cobiss; vnesenih je 4921 enot, izposojenih je bilo 

4794 enot 774 učencem. Gradivo iz sklada so si izposodili učenci od 3. do 9. razreda, 

nabavljeno pa je bilo tudi celotno učno gradivo 325 učencev 1. triade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Zaradi vmesnega delovanja na daljavo sva dostopnost knjižnice prilagajali učencem. 

Obveščali sva jih tudi o aktualnih dogodkih, povezanih z branjem in kulturnimi 

dogajanji.   

Učenci morajo iz priporočilnega seznama za bralno značko na predmetni stopnji 

prebrati tri knjige, dve pa izberejo sami. Sproti so bile predstavljene tudi novitete. 
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Upoštevali sva priporočila Pionirske knjižnice in sledili kvalitetni literaturi za bralce. Vse 

kvalitetne, nagrajene knjige, imajo na platnici tudi nalepko Zlata hruška. Učenci že 

vedo, kaj nalepka pomeni. Poudarek je na kvalitetni in nagrajeni mladinski literaturi.  

Sicer pa so tako kot v času epidemije brali tudi knjige iz domače knjižnice – 

medgeneracijsko povezovanje – brali so knjige svojih staršev in sorodnikov, kar so na 

razgovorih radi poudarili. Sodelovali sva z učitelji, ki so imeli v razredih učence, ki še 

niso znali slovensko. Sledili smo sodobni strokovni literaturi za učence in učitelje – 

nakup je zadnji dve leti sicer zelo skromen – postavljena v posebnem kabinetu.  

Izposoja je potekala po aktualnih predpisih NIJZ; z učenci sva občasno komunicirali  

prek Teamsov. Učenci so naročali želeno gradivo in ga prevzeli v škatlah pred šolo, 

prinašali sva ga v učilnice itd. 

Izposoja je bila kljub občasnim izrednim razmeram (karantene, izolacije …) zelo 

visoka, 14.900 enot, v povprečju je to 15 enot na učenca.  

Bralna značka je bila kljub drugačnemu načinu (od 1. novembra do 1. junija 2021 je 

potekala na daljavo) številčna, saj jo je na RS opravilo 410 učencev, 75 %, na 

predmetni stopnji pa 150 oz. 32 % učencev. 25 zlatih bralcev zaradi razmer ni 

odpotovalo na tradicionalni nagradni izlet v Benetke, so bili pa na izletu v prestolnici, 

in sicer z ladjico po Ljubljanici in nato na kosilu. Na ta način je bila branju in njegovemu 

pomenu izkazana tudi naklonjenost občine in OŠ Brezovica, ki sta nagradni izlet 

finančno omogočili.  

V  oddelkih OŠ in POŠ sva izvajali prirejene ure knjižnično-informacijska znanja, sicer 

pa so učenci celotne razredne stopnje prihajali v knjižnico na 14 dni po določenem 

urniku. S prakso bi (po predhodnem dogovoru z razredniki) nadaljevali tudi v 

prihodnjem šolskem letu – pristop z bralci je tako bolj oseben, prihajali so tudi učenci, 

ki sicer morda ne bi. 

V devetih razredih sva s kolegico likovne vzgoje izvedli tehnični dan – Plečnikova 

Ljubljana, Celica in ogled stalne zbirke v Narodni galeriji. Vse štiri ure so potekale kot 

nadgradnja dneva (iskanje virov, uporaba spleta, izdelava poročil …).   

Projekt Rastem s knjigo smo izpeljali v aprilu. Učenci so v dar od Javne agencije za 
knjigo dobili knjižno darilo slovenskega avtorja Vinka Möderndorferja Jaz sem Andrej, 
ki je pri nekaterih starših dvignila veliko prahu. V pismu, podpisanem s »starši 
sedmošolcev« so izrazili vse dvome in pomisleke, predvsem pa veliko jeze in 
zgražanja nad šolsko knjižnico, ki tovrsten projekt vzpodbuja.  
Kulturni dan na temo Rastem s knjigo sva izpeljali, učenci podarjene knjige, če niso 
želeli, niso sprejeli. Pri domačem branju smo ponudili možnost branja druge knjige, ki 
smo jo izbrale s slavistkami. »Sporni« knjigi Jaz sem Andrej in Elvis Škorc Janje 
Vidmar sva s sedmošolci obravnavali knjižničarki.  
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DRUGO DELO 

S Špelo Čekada Zorn sva organizirali KD za predmetno stopnjo – spoznali smo 

amatersko gledališče KD Janez Jalen in si v Notranjih Goricah ogledali gledališko 

predstavo mladinske skupine. Po predstavi je sledil pogovor z režiserjem in z igralci. 

Gledalci so nastop sošolcev nagradili z aplavzom. 

S Špelo Čekada Zorn sva ob dnevu samostojnosti pripravili razvedrilni kviz Slovenija 

– za 6.–9. razred. Oblika na daljavo je zahtevala zelo temeljito pripravo, ki pa se je 

obrestovala, odzivi so bili zelo dobri. 

Učenci so kviz spremljali v matičnih učilnicah. 

Planiranih bralnih noči v ŠK nisva izpeljali. 

Z učenkami 9. razreda smo za radio pripravile kratko spominsko oddajo ob dnevu boja 

proti okupatorja.  

Bila sem koordinatorka dobrodelne prireditve šolskega sklada – Stopimo skupaj. 

Z mentoricami Gabrijelo Marinko, Ano Krušič in Klaudijo Pahor smo uspele izdati šolski 

časopis Barje in izpeljati v živo tudi 2 nagradni radijski oddaji – glasbeno lestvico in 

žrebanje reševalcev nagradnega vprašanja. 

Zdenka Ivančič je poučevala slovenščino in kot knjižničarka opravljala delo na OŠ in 

na POŠ. Je upravljavka učbeniškega sklada in skrbnica šolskega tiska na POŠ. 

Je članica upravnega odbora šolskega sklada.  

Bila je  mentorica 12. Šolskega pesniškega natečaja OŠ Brezovica – letos na temo 

prijateljstva in druženja s prijatelji. Nagrajene pesmi so učenci brali, posnetek smo 

strnili v proslavo ob kulturnem prazniku, ki so si jo učenci pozneje ogledali z razredniki. 

Opažanja 

Pri delu sva se dobro dopolnjevali in se prilagajali razmeram. Opazili sva, da je veliko 

knjig zaradi številčnih izposoj že obrabljenih in poškodovanih. V naslednjem letu bo 

nujno dopolnjevati manjkajoči fond oz. zamenjati vsaj nekatere naslove knjig za 

domače branje na predmetni in razredni stopnji.  

Zdenka Ivančič je bila od 10. aprila do konca šolskega leta odsotna zaradi bolniške. 

Od doma je opravila vse obveznosti za učbeniški sklad, saj jaz tega dela ne znam. 

Kljub omenjenim težavam sva uspešno zaključili šolsko leto. Učenci so vrnili komplete 

učbeniškega sklada, pri tem delu mi je 10 ur pomagala Nika Cotman. 

  

 Zapisala knjižničarka Polona Raušl   

n. Učbeniški sklad 
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Vse aktivnosti za šolsko leto 2021/22 so se začele že v aprilu preteklega šolskega leta 

2020/21, in sicer:  

– priprava seznamov za učbenike, delovne zvezke in šolske potrebščine po aktivih, 

– potrditev ravnatelja vseh pripravljenih seznamov, 

– soglasje staršev za skupno nabavno ceno učnega gradiva,  

– objava seznamov učnega gradiva za leto 2022/23, 

– posredovanje podatkov o učnem gradivu založbam, 

– popis stanja učbenikov,  

– odpis starih ter 

– naročilo novih učbenikov. 

 

Statistični podatki za šolsko leto 2021/22: 

– v učbeniškem skladu je 4.921 učbenikov, 

– učbenike si je izposodilo 774 učencev (4 ne), 

– za učence 1., 2. in 3. razreda so bila nabavljena in evidentirana vsa učna gradiva  

  (učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki): 1. razred – 103 učenci, 2. razred –  

  104 učenci, 3. razred – 118 učencev), 

– v skladu smo kupili 922 novih učbenikov (od 3. do 9. razreda), 

– odpis učbenikov bo zaradi moje odsotnosti izveden v mesecu avgustu, 

– odkupljenih bo okrog 50 učbenikov (izgubljeni ali poškodovani). 

 

V marcu 2022 so se že začele vse potrebne aktivnosti za novo šolsko leto 2022/23 in 

bile izvedene v predpisanih rokih. Ker sem bila od aprila do začetka julija na daljši 

bolniški odsotnosti, sem delala od doma, v šoli pa je knjižničarka Polona Raušl sama 

izpeljala vračanje in urejanje učbenikov vseh učencev, tako na matični šoli kot na 

podružnični. Nekaj ur ji je pomagala učiteljica OPB.  

 

Učenci si učbenike izposodijo v prvem tednu septembra v šolski knjižnici in so zanje 

zadolženi, ob koncu šolskega leta pa jih tja tudi vrnejo. 

 

Upravljavka učbeniškega sklada: 

Zdenka Ivančič 

o. Poročilo šolske svetovalne službe in učiteljic za dodatno strokovno pomoč 

Kratek opis delovanja aktiva in timov znotraj njega. 

V timu delujemo na matični šoli Lidija Pečjak Zgonc, Maja Novljan in Vesna Pregelj ter 

na podružnici Ana Sternen. Sodelovale smo redno na sestankih aktiva v živo, 

videokonferencah v času Covida-19 in telefonskih pogovorov po potrebi. Usklajevale 
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smo delo, se medsebojno obveščale in si nudile pomoč ter se dogovarjale za skupno 

izvedbo posameznih akcij. 

Delovale smo na številnih področjih skladno z letnim delovnim načrtom svetovalne 

službe in medletnim prilagajanje spremembam, ki so jih prinesli ukrepi na področju 

šolstva zaradi epidemije Covida-19. 

Na preventivnem vzgojnem področju smo izvedle sklop delavnic Dobro sem v 4. 

razredih na matični šoli in delavnice socialnega učenja v 5. g razredu. Delavnice so 

bile namenjene učenju sodelovanja, ustrezne komunikacije in reševanju konfliktov.  

V razrednih skupnosti smo se odzivale na aktualno problematiko in smo temu primerno 

prilagodile vsebino delavnic. V večini smo sodelovale skupaj z razredniki, kar je bilo 

zelo koristno za nadaljevanje dela z razredom. Vsebine, ki smo jih pogosteje 

obravnavale, so bile vezane na medsebojno sodelovanje, strpnost do drugačnih, 

učenje socialnih veščin, spletno nasilje in podobno. 

Delavnice Neon smo v celoti izvedle v vseh 3. in 5. razredih (na matični in podružnični 

šoli) in 8. razredih. 

Sicer pa smo na vzgojnem področju sodelovale ali pa samostojno opravile veliko 

razgovorov zaradi motenja pouka, neprimernega odnosa do učiteljev in/ali sošolcev, 

reševanja konfliktnih situacij, posedovanja nedovoljenih substanc ali predmetov in 

uničevanja inventarja. Po potrebi smo sodelovale pri postopkih izrekanja vzgojnih 

opominov. Veliko smo sodelovale tudi s starši, jim posredovale uporabna gradiva in jih 

usmerjale na zunanje institucije.  

Na učnem področju je bil v septembru izveden in vrednoten bralni test v 4. razredih, 

s katerim preizkušamo hitrost branja in razumevanje prebranega, kar učiteljem 

pomaga pri usmerjanju branja za izboljšanje bralne tehnike in razumevanja 

prebranega. V novembru in decembru smo v 1. razredih izvedle Ocenjevalno shemo 

bralnih zmožnosti učencev. Med šolskim letom smo zaradi potrebe ugotavljanja in 

prepoznavanja težav na področju opismenjevanja izvedle Ocenjevalno shemo 

prepoznavanja bralnih zmožnosti tudi pri posameznih učencih v 2., 3. in 4. razredu, na 

katere so opozorili učitelji in so se starši s tem strinjali. Pri več učencih smo izvedle 

testiranje SNAP – določitev profila ocen posebnih potreb in v večini primerov tudi 

sprožile postopek usmerjanja za pridobitev dodatne strokovne pomoči. 

V času šolanja na daljavo smo usklajevale pomoč učencem, ki nimajo dodatne 

strokovne pomoči, in se tudi same aktivno vključile v nudenje učne pomoči. 

Za učence z dodatno strokovno pomočjo smo koordinirale delo skupin in pri učencih, 

ki imajo le učno pomoč, tudi izdelale individualizirani program in sodelovali na timskih 
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sestankih. Za učence, kjer se je med letom pokazala potreba po intenzivnejši pomoči, 

smo staršem svetovale, da oddajo zahtevo za postopek usmerjanja, jim pomagale pri 

izpolnjevanju dokumentacije in v sodelovanju z razredniki poskrbele za potrebno 

dokumentacijo, ki jo mora predložiti šola. Učencem, staršem in učiteljem smo 

svetovale glede prilagoditev pri delu. 

Za nadarjene učence smo v sodelovanju z razredniki načrtovale in evalvirale delo z 

nadarjenimi učenci. Izpeljale smo tudi postopek evidentiranja in identifikacije za 20 

učencev 2. in 3. triletja.  

Karierno svetovanje je potekalo med šolskim delom s predajanjem informacij glede 

srednjih šol, vpisnih pogojev, izvedeno je bilo reševanje vprašalnika Kam in Kako, 

izpeljani so bili tudi individualni svetovalni pogovori z učenci glede prepoznavanja 

interesov in izbire najprimernejše šole. Sodelovale smo s svetovalnimi delavkami 

drugih šol pri pripravi in organizaciji Poklicne tržnice na daljavo. Sproti smo jim 

posredovale informativno gradivo in organizirale obisk poklicnega dne prek spleta – 

Informativa. Za starše 9. razredov smo organizirale 2 roditeljska sestanka, kjer smo jih 

seznanili z vpisnim postopkom. Izvedle smo vpis učencev 9. razredov v srednje šole. 

V okviru tehniškega dne smo učencem podale še dodatne informacije glede vpisa v 

šolo celostne priprave na novo obdobje, ki jih čaka. V času razrednih ur pa smo 

obravnavale tudi vsebine v povezavi s štipendijami in študentskim delom. V primerjavi 

s preteklimi leti smo se kariernega svetovanja aktivneje dotaknile že v 7. in 8. razredih, 

kjer smo učence opremile s pomembnimi informacijami ter napotki, ki jih je dobro 

poznati že pred začetkom 9. razreda. 

V mesecu februarju smo izvedle vpis šolskih novincev v 1. razred. Obveščanje in 

podajanje informacij je bilo izvedeno prek pošte, saj sestanka zaradi izvajanja zaščitnih 

ukrepov ni bilo mogoče izvesti. V mesecu juniju smo organizirale roditeljski sestanek 

za starše bodočih prvošolcev in jim dale nekaj konkretnih napotkov glede prihoda otrok 

v šolo. Po dveh letih so učiteljice izvedle tudi delavnice za otroke.  Za učence, ki so bili 

predlagani za odlog šolanja, smo izvedle testiranje. Sodelovale in koordinirale smo 

delo Komisije za odložitev šolanja. Po zaključenih postopkih smo oblikovale 5 oddelkov 

1. razreda, 3 na MAŠ in 2 na POŠ. 

Ob koncu leta smo izvedle sociometrični postopek v 5. razredih z namenom ponovne 

normalizacije razredov. 

Med šolskim letom smo poskrbele tudi za postopek vpisa in izpisa v druge razrede in 

urejanju dokumentacije za te učence. 

V okviru humanitarnega delovanja smo sodelovale z različnimi organizacijami (v 

tabeli), sodelovale pri razdeljevanju paketov hrane soc. ogroženim družinam, ki jim je 
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bolj ustrezalo, da so ga prevzeli v šoli (RKS), koordinirale učno pomoč prostovoljcev v 

okviru projekta Rdečega Križa in izdale nekaj odločb za subvencioniranje šole v naravi. 

Med letom smo se dodatno usposabljale na različnih področjih našega delovanja in 

pripravljale seznam primerne literature za izvedbo delavnic na razrednih urah za vsa 

starostna obdobja. 

Že drugo leto smo izvedle projekt »Spodbujamo prijateljstvo«, v katerega se je letos 

vključilo več kot polovica vseh učencev in učiteljev naše šole. Pripravljena je bila tudi 

razstava vseh izdelkov v šolski avli.  

Sodelovale smo tudi pri organizaciji in izvedbi strokovne konference z mednarodno 

udeležbo »Spodbujanje in opolnomočenje za osebno rast, Pozitivna psihologija od 

igralnice do predavalnice«.  

Lidija Pečjak Zgonc, Maja Novljan, Ana Sternen, Vesna Pregelj 

 

Na aktivih je bilo v tem šolskem letu zaznati veliko pozitivnega vzdušja in 

konstruktivnega sodelovanja. Strinjamo se, da se je izbira termina aktivov (ponedeljki 

v času razrednih ur) izkazala za neustrezno in je določen delež aktivov odpadel tudi 

na ta račun, zato smo v prihodnjem šolskem letu že načrtovali ustreznejši dan in uro. 

Ob srečanjih smo pogosto spregovorile tudi o težavah, s katerimi se soočamo, skupaj 

smo iskale ideje in rešitve, ki bi lahko bile posamezni strokovni delavki v podporo.  

V odnosu do učencev, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč, smo se srečevale z 

izzivi odklanjanja ur DSP pri posameznih učencih na eni strani, na drugi strani pa z 

učenci (in starši), ki od učiteljev dodatne strokovne pomoči pričakuje preveč in se 

pomoči pretirano oklepajo, kar otrokom ni v korist pri razvijanju samostojnosti in 

zdravem razvoju. Učiteljice dodatne strokovne pomoči pa smo na drugi strani pred 

izzivom, kako zastavljati ustrezne meje – otrokom in staršem. Nekateri učenci 

zahtevajo zelo veliko energije in napora (še posebej učenci s čustveno-vedenjskimi 

težavami), sodelovanje z njimi je velik strokovni izziv (zahteva veliko ustvarjalnih 

pristopov in idej). Podoben izziv so tudi nekateri starši, ki lahko hitro preidejo meje 

spoštljive komunikacije in preveč pričakujejo/zahtevajo (zaključne ocene, prilagoditve 

po odločbi, Covid razmere – odnos do ukrepov …). Kljub vsemu se ob ustrezni podpori 

v aktivu/v vodstvu počutimo uspešne pri premagovanju tovrstnih izzivov.  

Včasih starši težko sprejmejo strokovna mnenja o otroku, ki jih podamo z namenom, 

da bi bila otrokom v korist in bi jim omogočala ustrezen napredek in optimalen razvoj 

(potreba po odločbi o usmerjanju, prešolanje v ustreznejši program …).  
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Največ strokovnih razočaranj in težav smo zaznali pri sodelovanju z zunanjimi 

ustanovami – večkrat (tudi v samoplačniški sferi) smo družine težko usmerjali po 

pomoč, saj so bila vrata zunanjih ustanov pogosto zaprta, bodisi na račun predolgih 

čakalnih dob in prezasedenosti zunanjih ustanov bodisi na račun prelaganja 

odgovornosti strokovnih delavcev zunanjih ustanov (še posebej izpostavljamo 

nekonstruktivna sodelovanja s Centrom za socialno delo, tudi z Mobilno enoto Jarše). 

Tudi iz Šol zdravega odraščanja na Rakitni se je večina otrok predhodno vrnila, njihova 

izkušnja pa ni doprinesla k ciljem, zaradi katerih smo jih usmerili na Rakitno. Večkrat 

je bilo težko priklicati po telefonu zunanje izvajalce (npr. sodišče, strokovne delavce 

na CSD), da bi pravočasno izmenjali pomembne informacije o družinah. Mnogo družin 

je tako ostalo brez ustrezne strokovne podpore (kljub motiviranosti za delo) ali nanjo 

čakajo predolgo in preveč okrepijo neustrezne družinske – vzgojne vzorce, mnoge 

strokovne delavke na šolah pa zaradi želje po podpori družinam/otrokom prevzemamo 

odgovornosti in naloge, ki niso v pristojnosti šole.   

Mateja Juranovič, vodja aktiva DSP 

Aktivi se pohvalijo 

Aktiv športa 

Dobri smo v sprotnem prilagajanju in hitrem reševanju problemov. 

Aktiv tujih jezikov na razredni stopnji 

Zelo dobro sodelujemo in si izmenjujemo ideje in dobro prakso.  

Aktiv tujih jezikov 

Sodelovanje v timu angleščine je bilo tudi letos zelo dobro. Tedensko smo se dobivale 

na sestankih, si pomagale, se dopolnjevale, se pogovarjale in dogovarjale o sprotnih 

rečeh in aktualnih temah, pripravah, učni snovi, dodatnih vajah, tekmovanjih, dodatnih 

aktivnostih za učence itd. 

Odlično sodelujemo, smo prilagodljive in se res dobro razumemo, kar se kaže tudi v 

pozitivnem vzdušju in naravnanosti v timu. Mar nam je za učence, želimo jim predati 

čim več znanja – tako na področju angleščine kot tudi takega za življenje. Medsebojno 

se spodbujamo, dopolnjujemo in bodrimo, če se kaj zatakne. 

Učencem skušamo privzgojiti ljubezen do jezika, jim pričarati vso njegovo pestrost, 

raznolikost, razgibanost in bogastvo ter jih naučiti vse to aktivno uporabljati. Čas 

posvečamo tudi razvijanju učnih in delovnih navad, vrednot, razvijanju medsebojnih 

odnosov, dvigu motivacije in pripravljenosti na delo ter učne izzive. Spodbujamo 

ustvarjalnost in cenimo sprotno delo. 
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Smo prilagodljive, delovne, odločne, odgovorne, zavzete, marljive, vztrajne in 

zanesljive. Ne predamo se in gremo pogumno dalje – iz leta v leto. 

Aktiv 1. in 2. razred 

Med učiteljicami aktiva je spoštljiv in odkrit odnos. Izražamo svoja mnenja, se 

poslušamo, znamo se podpreti, spodbujati in pomagati. Ker nas je veliko in se težko 

vse uskladimo, pogosto sodelujemo prek digitalnih poti. Več osebnega stika je znotraj 

posameznih timov. 

Aktiv 3. do 5. razred 

Smo prilagodljivi, se upoštevamo, med seboj dobro sodelujemo in znamo najti 

kompromise. 

Družboslovno-humanistični aktiv 

Odlično sodelujemo, smo konstruktivni in povezovalni. 

Aktiv učiteljic dodatne strokovne pomoči 

V aktivu dodatne strokovne pomoči je vse več povezovanja, idej in motivacije za 

skupna sodelovanja (priprava prostora s pripomočki za DSP, priprava strok. 

dokumentacije, ideje za nove tabore …) – v šoli in zunaj nje. Nudimo si strokovno 

podporo in pomoč, si pravočasno izmenjujemo vse potrebne informacije – tako 

strokovne kot dnevne (izobraževanja, novosti v šoli …), pripravljene smo priskočiti na 

pomoč tistim, ki zaradi bolniških odsotnosti ali neg manjkajo ali pridejo na novo v naš 

kolektiv. Vse pogosteje smo pripravljene združiti skupne strokovne moči in povezovati 

različne učence DSP, kadar presodimo, da bi tako sodelovanje lahko prineslo korist 

več otrokom hkrati (združevanje dveh učiteljev in dveh učencev DSP …).  

Mnoge izvajalke dodatne strokovne pomoči smo zunaj ur dodatne strokovne pomoči 

pripravljene nuditi čustveno podporo in varno okolje v primeru stisk in težav ne le 

svojim učencem, temveč tudi drugim, kadar se za to izrazi potreba s strani 

učenca/učitelja/starša (npr. anksioznost, nočne more …) – na ta račun nas spoznavajo 

tudi drugi otroci, pridobivajo občutek, da se lahko na šoli obrnejo na več oseb, kar 

prispeva tudi k razbremenitvi svetovalne službe. V prihodnje bi si želele, da bi bilo 

takšno delo ovrednoteno tudi v 3. stebru.  

V novem šolskem letu si želimo dokončno vzpostaviti skupen prostor z uporabnimi 

pripomočki pri našem delu in še bolj podpreti učence z odločbami v smeri 

destigmatizacije, medsebojnega povezovanja in čim bolj uspešnega socialnega 

vključevanja v vrstniške skupine (morebiti tabor za učence DSP, ekskurzija …). 
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Naravoslovni aktiv 

Dobri smo v organizaciji dela, v sodelovanju, razdelitvi dela. Znamo stopiti skupaj, 
argumentirati, se uskladiti, si priskočiti na pomoč. Zelo uspešni in odlični na 
tekmovanjih, odlična disciplina pri pouku, organizacija dni dejavnosti, interesne 
dejavnosti, dobrosrčnost, iznajdljivost. 
 
Aktiv OPB 

Dobro medsebojno sodelovanje in prilagajanje.  

Aktiv POŠ 

Na podružnici smo povezani, drug drugemu prisluhnemo in priskočimo na pomoč. Ker 

nas ni veliko, se lažje in hitreje prilagajamo in rešujemo morebitne zagate. 

Aktiv svetovalne službe 

Dobre smo v sprotnem in ažurnem odzivanju na aktualno problematiko, dobro 

sodelujemo in smo strokovne. Pogosto se izobražujemo in dopolnjujemo svoje znanje 

in pristope pri delu z učenci. 

5 IZVEDBA DNI DEJAVNOSTI  

Od 1. do 5. razreda zaradi protikoronskih ukrepov, ki so veljali skoraj vse šolsko leto, 

ni bil realiziran en dan dejavnosti, kjer bi medgeneracijsko povezali učence. V 9. 

razredu pa ni bil realiziran en tehniški dan. Nekaj dni dejavnosti smo vsebinsko 

zamenjali z drugimi. 

Načrtovani 

Izvedeni v obliki……. in z vsebino….. 

kulturni dan: Glasbena pravljica – 
Cankarjev dom, 1. in 2. razred 

kulturni dan: Glasbena pravljica – Slovensko ljudsko 

gledališče Celje, 1. in 2. razred 

športni dan: Veselje na snegu, 
2. razred 

športni dan:  Zlati sonček – izvedba športnih vsebin, 2. 

razred 

tehniški dan: Računalniško 
opismenjevanje,  1. razred 

tehniški dan: Prometni dan, 1. razred 

športni dan: Drsanje, 1. razred športni dan: Kolesarjenje, 1. razred 

športni dan: Drsanje, 1. razred športni dan: Izvedeno v obliki rolanja v Jami 

zimski športni dan: Veselje na snegu, 2. 
razred 

športni dan: Dan je bil izveden junija – Zlati sonček 

kulturni dan: Bralni dan z delavnicami, 3. 
razred 

kulturni dan:  Prešeren – izveden na daljavo 
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športni dan: Spomladanski pohod na 
Šmarno goro, 3. razred 

športni dan: Pot močvirskih škratov na Mali plac 

tehniški dan: Ekskurzija za 9. razred dejavnosti pri pouku. 

kulturni dan za 9. razred Namesto obiska muzeja smo program izvedli na šoli. 

kulturni dan za 8. razred Namesto obiska parlamenta smo obiskali župana. 

6 POROČILO O NPZ 

matematika – 6. razred                                                            

NPZ v 6. razredu je pisalo 108 učencev, v Sloveniji pa 20855. 

Šolsko povprečje pri matematiki je 56,3 %.  

Državno povprečje pri matematiki je 49,7 %. 

Povprečni dosežek pri matematiki na šoli je za 6,6 % višji od povprečja v državi. 

Najuspešnejše je bila rešena 2. naloga (70 %, kar je 10 % več od državnega 

povprečja). Pri nalogi so morali učenci pisno seštevati in odštevati naravna števila ter 

rezultat zaokrožiti, množiti in deliti decimalna števila ter rezultat zaokrožiti. Naloga je 

vsebovala temeljne in minimalne standarde znanja po učnem načrtu. 

Učenci so vse naloge rešili nad državnim povprečjem.  

Od skupno 50 postavk so učenci 5 postavk rešili pod državnim povprečjem.  

Nacionalni preizkus znanja je imel 50 možnih točk in prav toliko ciljev. Učenci naše 

šole so 45 ciljev rešili nad slovenskim povprečjem.  

V letošnjem preizkusu sta bili enaki dve nalogi v 6. razredu in 9. razredu. 

6. naloga (v 9. razredu 5. naloga) 

Razred 6. 9. 

Dosežen rezultat v % 61 % 59 % 

Primerjava z državnim povprečjem 9 % –1 % 

7. naloga (v 9. razredu 8. naloga) 

Razred 6. 9. 

Dosežen rezultat v % 45 % 68 % 

Primerjava z državnim povprečjem 4 % 3 % 

 

Učenci so vse naloge rešili nadpovprečno.  
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Aktiv učiteljev matematike 

slovenščina – 6. razred                                                            

NPZ v 6. razredu je pri slovenščini pisalo 106 učencev. 

Šolsko povprečje pri slovenščini je 49,1 %. 

Državno povprečje pri slovenščini je 45,5 %. 

Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli je za 3,6 % višji od povprečja v državi. 

Nacionalni preizkus znanja je imel skupaj 45 točk.  

Preizkus znanja je bil tudi letos sestavljen iz dveh delov. Za preverjanje standardov 

znanja iz književnosti je bilo namenjenih 40 % nalog, jezik pa je preverjalo 60 % nalog.  

 

V letošnjem preizkusu sta bili izbrani besedili, ki sta aktualni in zanimivi za mlade 

bralce. Identifikacija s tematiko branega besedila zagotovo vpliva na motivacijo za 

branje in posledično tudi na uspešnost reševanja preizkusa.   

 

Izhodiščno neumetnostno besedilo je bilo prirejeno po knjigi Roberta Winstona Kaj se 

mota v moji glavi?, naslov besedila je Branje misli. Naloge iz jezika so v skladu s 

standardi znanja v učnem načrtu preverjale zmožnost kritičnega sprejemanja 

enogovornega neumetnostnega besedila, to je tihega branja in razumevanja besedila, 

primernega starosti učencev. Preverjale so tudi jezikovno, metajezikovno in slogovno 

zmožnost. 

 

Izhodiščno besedilo v književnem delu je bil odlomek iz knjige Dima Zupana Duh 

Maksa Zeljarskega. Naloge ob besedilu so preverjale recepcijsko zmožnost, tj. 

zmožnost samostojnega tihega branja neznanega književnega besedila in zmožnost 

samostojnega pisanja o oz. ob njem. Naloge so večinoma preverjale zmožnost 

razumevanja besedila oz. samostojnega predstavljanja ugotovitev o književnem 

besedilu. Svoje ugotovitve so morali učenci utemeljiti in vrednotiti.  

 

Povprečni dosežek na preizkusu je primerljiv z NPZ v prejšnjih letih. Test je vseboval 

27 nalog. 20 nalog so učenci naše šole rešili nad državnim povprečjem, 7 nalog pa 

pod povprečjem.  

 

Pri nalogah, ki so rešene nad državnim povprečjem, izstopa 6 nalog. 

Pod državnim povprečjem so učenci rešili 7 nalog. Odstopanja od državnega 

povprečja so bila pri petih nalogah minimalna. 
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Pri analizi letošnjih rezultatov se je pokazalo, da so bili učenci nekoliko bolj uspešni pri 

reševanju nalog ob neumetnostnem besedilu. 

V prihodnjem šolskem letu bomo še naprej veliko pozornosti namenili razumevanju, 

sintezi in analizi umetnostnih in neumetnostnih besedil. Razvijali bomo strategije 

bralne pismenosti na vseh nivojih. Učence bomo navajali na pozorno branje in 

povezovanje različnih informacij, na razumevanje in analizo besedil, na prepoznavanje 

zunajbesedilnih okoliščin, uporabo besedišča v sobesedilu/kontekstu ter delu s 

preglednicami in grafi. Posebno pozornost pa bomo namenili utrjevanju literarno-

teoretičnih pojmov in določanju pomenskih, oblikovnih in izvornih lastnosti besed. 

Seveda bomo še naprej razvijali tudi govorno in pisno sporočanje ter razvijali in 

nadgrajevali komunikacijske spretnosti. 

Rezultati letošnjega NPZ kažejo, da je bil vzgojno-izobraževalni proces pri pouku 

slovenščine dobro načrtovan in izpeljan kljub občasnemu delu na daljavo. 

Aktiv učiteljic slovenščine 

angleščina – 6. razred      

Nacionalni preizkus znanja (NPZ) v 6. razredu na naši šoli pisali 104 učenci od 112. 

Šolsko povprečje pri angleščini je 68,4 %. Standardni odklon je 24,2 % točke. 

Državno povprečje pri angleščini pa je 63,5 %. Standardni odklon je 24,7 % točke. 

Povprečni dosežek pri angleščini na naši šoli je za 4,9% višji od povprečja v državi. 

Nacionalni preizkus znanja je letos imel 50 točk. Vseboval je 43 postavk. 

Kar 41 postavk naših učencev je bilo nad slovenskim povprečjem, samo 2 sta bili rahlo 

pod (ena –0,01, druga –0,02), kar je skoraj zanemarljivo. 

NPZ za 6. razred je sestavljen iz različnih delov, in sicer vključuje: slušno razumevanje 

(15 minut), bralno razumevanje, besedišče in pisno sporočanje (skupaj 45 minut). 

Naloge so na različnih ravneh in preizkušajo tako osnovna znanja ((pre)poznavanje), 

temeljna znanja (razumevanje), kot tudi znanja na višji ravni (uporaba, samostojno 

reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, logično razmišljanje in 

vrednotenje). 

Slušno razumevanje, ki preverja spretnost poslušanja in slušno razumevanje, je 

razdeljeno na dva dela. Pri slušnem in bralnem razumevanju so bile vse postavke nad 

državnim povprečjem. 

Poznavanje in rabo besedišča so v NPZ-ju preverjali s pomočjo treh nalog. Samo ena  

postavka izmed šestnajstih v sklopu besedišča, ki je bila pod povprečjem. Tudi bralno 

razumevanje je šlo sicer učencem zelo dobro. 
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Zadnji del NPZ-ja je vedno rezerviran za pisno sporočanje v angleščini. Tokrat so 

morali učenci napisati spis o svoji sanjski deželi, ki je lahko kjerkoli in kjer je vse 

mogoče. Tu so učenci lahko razvijali svojo domišljijo. Kriteriji in opisniki za vrednotenje 

nalog pisnega sporočanja so bili: vsebina, besedišče in pravopis ter slovnica. Prav pri 

vseh postavkah so bili naši šestošolci nad slovenskim povprečjem, kar je krasna 

novica. 

Učenci so NPZ iz angleščine reševali dobro – vidi se, da smo vseskozi delali 

sistematično in organizirano. Poleg šolske angleščine je ima pri teh otrocih velik vpliv 

tudi vseobsegajoča in vseprisotna angleščina v njihovem življenju. Pri nekaterih se to 

res pozna in iz sodobnih medijev odnesejo veliko znanja, še posebej na področju 

besedišča in pogovorne angleščine. 

Tudi v prihodnje se bomo trudile, da bomo z učenci pri angleščini razvijale vse štiri 

jezikovne spretnosti: branje, govorjenje, pisanje in poslušanje. Delale bomo tudi na 

razvijanju in poglabljanju komunikacijskih spretnosti, ohranjale ljubezen do jezika in jo 

še naprej prenašale na mlajše rodove. 

Ti dobri rezultati so tudi pokazatelj tega, da se je ta generacija angleščino učila že od 

1. razreda in so odraz dela vseh učiteljev angleščine do 6. razreda. 

Aktiv učiteljev angleškega jezika 

matematika – 9. razred      

NPZ v 9. razredu je pisal 101 učenec, v Sloveniji pa 18227. 

Šolsko povprečje pri matematiki je 61,5 %.  

Državno povprečje pri matematiki je 57,7 %. 

Povprečni dosežek pri matematiki na šoli je za 3,8 % višji od povprečja v državi. 

Najuspešnejše je bila rešena 4. naloga (70 %, kar je 4 % več od državnega povprečja). 

Kar 8 % nad državnim povprečjem pa sta bili rešeni 3. in 7. naloga. 

Pri 4. nalogi so morali reševati enačbe in narediti preizkus. Naloga je vsebovala 

temeljne in minimalne standarde znanja po učnem načrtu. 

Pri 3. nalogi so morali izračunati vrednost potence naravnega števila, kvadrat 

racionalnega števil in izračunati kvadratni koren popolnih kvadratov manjših števil. 

Naloga je vsebovala temeljne in minimalne standarde znanja po učnem načrtu. 

Pri 7. nalogi so morali opredeliti odnose med geometrijskimi elementi v prostoru, 

izračunati površino kvadra in pretvoriti merske enote. Naloga je vsebovala temeljne in 

minimalne standarde znanja po učnem načrtu. 
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Učenci so samo eno nalogo rešili pod državnim povprečjem, in sicer 5. nalogo (59 %, 

kar je 1 % manj od državnega povprečja). Naloga je vsebovala poznavanje in 

razumevanje pojmov in dejstev ter izvajanje rutinskih postopkov. Učenci so morali na 

premici narisati točko, tako da je nastal topi kot, izmeriti ostri in vdrti kot (kot je bil 

označen s tremi točkami – paziti na orientacijo), narisati vzporednico premici skozi 

izbrano točko, poznati matematično simboliko. 

Naloga zavzema temeljne in minimalne standarde znanja po učnem načrtu. 

 V letošnjem preizkusu sta bili enaki dve nalogi v 6. razredu in 9. razredu. 

5. naloga (v 6. razredu 6. naloga) 

Razred 6. 9. 

Dosežen rezultat v % 61% 59 % 

Primerjava z državnim povprečjem 9 % –1 % 

8. naloga (v 6. razredu 7. naloga) 

Razred 6. 9. 

Dosežen rezultat v % 45 % 68 % 

Primerjava z državnim povprečjem 4 % 3 % 

Primerjava letošnjih dosežkov te generacije z dosežki v 6. razredu: 

V 6. razredu je bilo državno povprečje pri matematiki 52,5 % in so bili učenci 5,1 % 

nad državnim povprečjem, v 9. razredu pa je državno povprečje pri matematiki 57,7 % 

in povprečni dosežek na šoli za 3,8 % nad državnim povprečjem. 

Aktiv učiteljev matematike 

slovenščina – 9. razred 

NPZ v 9. razredu je pri slovenščini pisalo 100 učencev. 

Šolsko povprečje pri slovenščini je 50,9 %. 

Državno povprečje pri slovenščini je 49,1 %. 

Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli je za 1,8 % višji od povprečja v državi. 

Nacionalni preizkus znanja je imel skupaj 55 točk.  

Preizkus znanja je bil tudi letos sestavljen iz dveh delov. Za preverjanje standardov 

znanja iz književnosti je bilo namenjenih 40 % nalog, jezik pa je preverjalo 60 % nalog.  

 

V letošnjem preizkusu sta bili izbrani besedili, ki sta aktualni in zanimivi za mlade 

bralce. Identifikacija s tematiko branega besedila zagotovo vpliva na motivacijo za 

branje in posledično tudi na uspešnost reševanja preizkusa.   
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Povprečni dosežek na preizkusu je primerljiv z NPZ-ji v prejšnjih letih. Test je vseboval 

32 nalog. 17 nalog so učenci naše šole rešili nad državnim povprečjem, 13 nalog pod 

povprečjem in 2 nalogi sovpadata z državnim povprečjem. 

Pod državnim povprečjem so učenci rešili 13 nalog, vendar je bilo odstopanje 

minimalno, od 0,01 do 0,05. 

Pri analizi letošnjih rezultatov se je pokazalo, da so imeli učenci več težav z 

umetnostnim besedilom. 

V prihodnjem šolskem letu bomo še naprej veliko pozornosti namenili razumevanju, 

sintezi in analizi umetnostnih in neumetnostnih besedil. Razvijali bomo strategije 

bralne pismenosti na vseh nivojih. Učence bomo navajali na pozorno branje in 

povezovanje različnih informacij, na razumevanje in analizo besedil, na prepoznavanje 

zunaj-besedilnih okoliščin, uporabo besedišča v sobesedilu/kontekstu ter delu s 

preglednicami in grafi. Posebno pozornost pa bomo namenili utrjevanju literarno-

teoretičnih pojmov in določanju pomenskih, oblikovnih in izvornih lastnosti besed. 

Seveda bomo še naprej razvijali tudi govorno in pisno sporočanje ter razvijali in 

nadgrajevali komunikacijske spretnosti. 

Rezultati letošnjega NPZ kažejo, da je bil vzgojno-izobraževalni proces pri pouku 

slovenščine dobro načrtovan in izpeljan kljub večmesečnemu delu na daljavo. 

Aktiv učiteljic slovenščine 

angleščina – 9. razred      

Nacionalni preizkus znanja (NPZ) v 9. razredu je na naši šoli pisalo 97 učencev od 
104. 

Šolsko povprečje je pri angleščini 62,6 %. Standardni odklon je 25,9 % točke. 

Državno povprečje je pri angleščini 57,4 %. Standardni odklon je 25,0 % točke. 

Povprečni dosežek pri angleščini na naši šoli je za 5,2% višji od povprečja v državi. 

 

Nacionalni preizkus znanja je imel letos 50 točk. Preizkus je imel 43 postavk. 

Kar 39 postavk naših učencev je bilo nad slovenskim povprečjem, samo 4 so bile rahlo 
pod. 

NPZ za 9. razred je sestavljen iz različnih delov, in sicer vključuje: slušno razumevanje 

(15 minut), bralno razumevanje, besedišče in pisno sporočanje (skupaj 45 minut). 

Naloge so na različnih ravneh in preizkušajo tako osnovna znanja ((pre)poznavanje), 

temeljna znanja (razumevanje) kot tudi znanja na višji ravni (uporaba, samostojno 
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reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, logično razmišljanje in 

vrednotenje). 

Slušno razumevanje, ki preverja spretnost poslušanja in slušno razumevanje, je 
razdeljeno na dva dela. V obeh delih so bile vse postavke nad slovenskim povprečjem. 

Bralno razumevanje preverja razumevanje prebranega in vsebuje dve nalogi. Samo tri 
postavke so bile rešene pod slovenksim povprečjem, vse ostale pa nad državnim 
povprečjem. 

Poznavanje in rabo besedišča so v NPZ-ju preverjali s tremi nalogami. Samo ena 
naloga je bila rešena pod državnim povprečjem. Vse ostale postavke pri poznavanju 
in rabi besedišča so bile nad povprečjem. 

 

Zadnji del NPZ-ja je vedno rezerviran za pisno sporočanje v angleščini. Tokrat so 
morali učenci za spletni časopis Our Wor(l)d napisati razmišljanje o komunikaciji skozi 
čas. Slediti so morali navodilom. Kriteriji in opisniki za vrednotenje nalog pisnega 
sporočanja so bili: vsebina, besedišče, slovnica in pravopis. Prav pri vseh postavkah 
pisnega sporočanja so bili naši devetošolci nad slovenskim povprečjem. 

Zaključek: 

Učenci so NPZ iz angleščine reševali dobro – vidi se, da smo vseskozi delali 
sistematično in organizirano. Poleg šolske angleščine ima pri teh otrocih velik vpliv tudi 
vseobsegajoča in vseprisotna angleščina v njihovem življenju. Pri nekaterih se to res 
pozna, in iz sodobnih medijev odnesejo veliko znanja, še posebej na področju 
besedišča in pogovorne angleščine. 

Tudi v prihodnje se bomo trudile, da bomo z učenci pri angleščini razvijale vse štiri 
jezikovne spretnosti: branje, govorjenje, pisanje in poslušanje. Delale bomo tudi na 
razvijanju in poglabljanju komunikacijskih spretnosti, ohranjale ljubezen do jezika in jo 
še naprej prenašale na mlajše rodove. 

Ti dobri rezultati seveda tudi odraz dela vseh učiteljev angleščine do 9. razreda. 

 
Aktiv učiteljev angleškega jezika 
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6. razred 

  šolsko povprečje državno povprečje razlika 

slovenščina 49,10 45,50 +3,60 

matematika 56,31 49,70 +6,61 

angleščina 68,43 63,50 +4,93 

                                                       
9. razred 

  šolsko povprečje državno povprečje razlika 

slovenščina 50,90 49,10 +1,80 

matematika 61,50 57,70 +3,80 

angleščina 62,60 57,40 +5,20 

 

PEDAGOŠKA PRAKSA – SEZNAM ŠTUDENTOV IN MENTORJEV 

Ime in 
priimek 

študenta 

Fakulteta/šola Letnik študija Mentor/ica Čas/termin 

Iza Grebenc PeF LJ 1. letnik Petra Medja 8.–12.11., 
29. 11.–3. 12. 

Lana Glavan 
Pezdir 

PeF LJ dodatni letnik 
(diferencialna 
obveznost) 

Petra Medja 16.–20.5.,  
23.–24.5., 
26.–27.5., 
30. 5., 6. 6.  

Petra Marinko PeF LJ 4. letnik Marjeta Leskovec 1. 4., 4.–8. 4., 
11.–15.4., 
18.–22. 4. 

Ana Pristavec PeF Ljubljana 2. Matevž Kraševec 15.11.–19.11. 2021 

Ana Pristavec PeF Ljubljana 2. Matevž Kraševec 11. 4.–15. 4.2022 

Anja Vodošek Akademija za 
glasbo 

2.  Valentina 
Ugovšek 

marec–maj 2022 

Eva Nina 
Bošnjak 

Akademija za 
glasbo 

2. Valentina 
Ugovšek 

marec–maj 2022 

Ana Povše Pedagoška 
fakulteta, LUM 

3. Mihaela 
Pristavec Košuta 

22. 11. 2021–26. 11. 
2021 in 4. 4. 2022–8. 
4. 2022 

Venia 
Divjanović 

Pedagoška 
fakulteta, LUNM 

3. Mihaela 
Pristavec Košuta 

22. 11. 2021–26. 11. 
2021 in 4. 4. 2022–8. 
4. 2022 

Nika 
Pogorevc 

Filozofska 
fakulteta, oddelek 
za psihologijo 

zadnji letnik 
magistrskega 
študija 

Lidija Pečjak 
Zgonc 

april 2022 

mailto:info@os-brezovica.si
mailto:info@pos-notranjegorice.si


 

OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI 
Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, tel.: 01 29 27 200; 29 27 201, faks: 01 365 55 39, 
 e-pošta: info@os-brezovica.si 

 
Podružnična osnovna šola Notranje Gorice 
Podpeška c. 390, 1357 Notranje Gorice, tel.: 01 23 55 370,  
e-pošta: info@pos-notranjegorice.si 

 

68 
 

Karin Knaus PeF Koper 1. Klara Perme april 2022 

Gal Obran PeF Koper 1. Majda Lugarič april 2022 

 

Iza Pristavec PeF Ljubljana 4. Vaniya Manevski april 2022 

Michelle 
Narat 

UP, Pedagoška 
fakulteta Koper 

2. letnik 
magisterija 

Vesna Pregelj april 2022 

Ilda 
Huremović 

UL, Pedagoška 
fakulteta 
Ljubljana 

2. letnik 
dodiplomskega 
študija 

Vesna Pregelj april 2022 

Simona  
Anželj 

UL, Pedagoška 

fakulteta 

Ljubljana 

2. letnik 
izrednega 
dodiplomskega 
študija 

Ana Sternen april 2022 

Sanja 
Milojević 

FF  2. letnik  študija 
pedagogike in 
andragogike 

Maja Novljan  november 2021 

Ajda Filipič UL, Pedagoška 

fakulteta 

Ljubljana 

2. letnik 

dodiplomskega 

študija 

Maja Novljan april 2022 

Petra Prodan FŠ 4. letnik Gabrijela 
Marinko 

april–junij 

Mojca Majerič Pedagoška 

fakulteta, 

Univerza na 

Primorskem 

1. letnik mag. št. Irena Sbil 4. 4.–22. 4. 2022 

7 HOSPITACIJE 

V šolskem letu 2021/22 sem opravila 14 hospitacij. Leto je bilo zelo naporno zaradi 

nenehnih sprememb, ki jih je narekovala epidemija. Časa za obisk učiteljev v razredu 

je zmanjkovalo. Potrebno je bilo reševati večje število izrednih dogodkov. Na 

hospitacijah sem se osredotočila na stike učiteljev z učenci in na odnose med učenci 

in učitelji. Po hospitaciji sem z vsemi učitelji opravila razgovore, na katerih smo se 

pogovorili o sami hospitaciji, o sodelovanju, pogojih dela in načrtih za prihodnost.  

 učitelji  datum razred/predmet 

1. Poletna šola v naravi – učitelji v ŠVN 14. 9. 2021  

2. Tabor za 6. b  

Primož Susman, Vesna Pregelj, 

Blaž Zazvonil 

23. 9. 2021  

3. Diana Drobnič 6. 10. 2021 3. a, SLJ 

4. Diana Drobnič 15. 10. 2021 3. a, MAT 

5. Primož Susman 18. 10. 2021 9. d, FIZ 
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6. Mojca Žakelj 21. 10. 2021 5. g, ŠPO 

7. Sanja Blagojevič 3. 11. 2021 9. a, GEO 

8. Urška Kadunc 4. 11. 2021 9. c, DSP 

9. Ana Cotič 13. 12. 2021 7. d, GUM 

10. Manca Pleško 14. 12. 2021 9/5, MAT 

11. Željko Simikić 16. 12. 2021 UBE 

12. Nada Jurčić 20. 12. 2021 3. c, SPO 

13. Miloš Kovič 21. 12. 2021 7. d, MAT 

14. Maja Perko 1. 4. 2022 2. b, TJA 

 

8 IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH OD 1. 9. 2021 DO 31. 8. 2022 

Ime in priimek Naslov izobraževanja in kraj 

SANJA BLAGOJEVIČ Kras, voda, človek – Postojna 

RENATA BRAJER  Atletska vadba v tretji triadi OŠ in SŠ – Ljubljana 

BARBARA BENČINA Delo s terapevtskimi kartami – Žalec 
Program Neon; Varni brez nasilja – Zreče 

URŠKA BAČAR Učitelj, ki zmore drugače – spletni seminar 
6. maraton pozitivne psihologije – spletni seminar;  

Zakaj se močno brcniti v rit? 
Duševne stiske – lahko pomagam? 
Ali ima psiha zgodovino? 
Kaj pomeni verjeti vase?  
Nenasilno komuniciranje  

Modra akademija; Kako razvijati in ohranjati pozitiven odnos do sebe in 
do drugih? spletni seminar 

ANDREJA BERLEC Sodobna priprava dietnih obrokov  praksi – Ljubljana 

BARBARA CERKOVNIK Prehrana, gibanje in zdravje – spletni seminar 

MAJDA ČERNIGOJ 6. maraton pozitivne psihologije – spletni seminar; 
      – Kaj pomeni verjeti vase? 
      – Nenasilno komuniciranje 

DIANA DROBNIČ Pozitivna disciplina – Žalec 
Teaching to be – Ljubljana  

VANJA FELICIJAN Javna naročila – spletni seminar  

NATAŠA INTIHAR 
KLANČAR 

Oxford konferenca – spletni seminar 

ZDENKA IVANČIČ Bralnice pod slamnikom – spletni seminar  
Motiviranje najstnikov za branje – spletni seminar 

EDITA JESIH Program Neon; Varni brez nasilja – Zreče 
Teaching to be – Ljubljana  

NADA JURČIĆ Komuniciranje in delo z učenci, ki motijo pouk – spletni seminar 

MATEJA JURANOVIĆ Varni brez med vrstniškega nasilja – spletni seminar  

POLONA JERKIČ 6. maraton pozitivne psihologije – spletni seminar; -  Nenasilno 
komuniciranje -  Ali ima psih zgodovino 
 –  Ko motiviranje ne motivira 
Učitelj, ki zmore drugače – spletni seminar 
Program Neon; Varni brez nasilja – Zreče 
Čuječnost skozi zgodbo in terapevtski zvok – Celje 

BARBARA KAVČNIK 
ROGELJ 

Uporaba IK-tehnologije pri organizaciji VIZ danes – spletni seminar 
Vodenje in upravljanje VIZ#6 – spletni seminar 
Strokovno srečanje pomočnic in pomočnikov ravnateljev 2022 – Laško  
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IRENA KAMBIČ Praktične rešitve vodenja stroškov šolske kuhinje – Ljubljana 
Abeceda brezglutenske kuhinje – spletni seminar  

URŠKA KADUNC Prva pomoč na kvadrat za vrtce; Rešimo življenje – Ljubljana 

MILOŠ KOVIČ Pozitivna disciplina – Žalec 

IRENA KOSANC Seminar o sladkorni bolezni – Ljubljana 

TANJA KRNC Sodobna priprava dietnih obrokov  praksi – Ljubljana 

MAJDA LUGARIČ Disleksija: motnja in dar – spletni seminar  

GABRIJELA MARINKO Alpsko smučanje – Rogla  

LUCIJA MESARIČ Seminar o sladkorni bolezni – Ljubljana 

VANIYA MANEVSKI Spirala pretoka – spletni seminar 

MAJA NOVLJAN Usposabljanje SNAP – Združen: SNAP 3 in SNAP-V – Ljubljana 
Kaj lahko naredim, da mi bo lažje? – spletni seminar 
Program Neon: Varni brez nasilja – Zreče 
Usposabljanje za izvajanje delavnic Dobro sem – spletni seminar 
Gradniki gibanja – Brezje 
Brain gym –  Brezje 

ANA NOVAK VELKAVRH Seminar o sladkorni bolezni – Ljubljana 

KLAUDIJA PAHOR  Ustvarjalnost v OPB – spletni seminar 

MARIJA PRELC 
TRATNIK 

Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev – Ljubljana 
Kras, voda, človek – Postojna   

MARIJA PREMRL Seminar za učitelje slepih in slabovidnih – Ljubljana 

LIDIJA PEČJAK ZGONC Program NEON: Varni brez nasilja – Zreče 
Prva pomoč na kvadrat za VIZ: rešimo življenje – Ljubljana 

VESNA PREGELJ Kreativna učna okolja – spletni seminar 
Pozitivna disciplina – Žalec 
KA201 EDU.GUIDANCE – Rim 

POLONA RAUŠL Knjižna čajanka – spletni seminar  
Bralnice pod slamnikom – spletni seminar  
Motiviranje najstnikov za branje – spletni seminar  

ELIZABETA RUS Pedagoške drobtinice – spletni seminar 
Ustvarjanje in urejanje video posnetkov – spletni seminar  
Ustvarjanje učnih gradiv v programu Canva – spletni seminar  
Teaching to be – Ljubljana 

BOJANA SVETE 6. maraton pozitivne psihologije – spletni seminar;  
Ali ima psiha zgodovino? 
Kaj pomeni verjeti vase?  
Nenasilno komuniciranje 
Partnerski odnosi skozi čas 
Ko motiviranje ne motivira  

MELITA SODNIK Program NEON: Varni brez nasilja – Zreče 
Mladi in ustvarjalnost – Kranj 

PRIMOŽ SUSMAN Pozitivna disciplina – Žalec 
Seminar za učitelje slepih in slabovidnih učencev – Ljubljana 

TINA SVETE Teaching to be – Ljubljana 

ANA STERNEN Dobro sem – otroški modul za krepitev duševnega zdravja pri otrocih – 
spletni seminar 
Program NEON: Varni brez nasilja – Zreče 

IRENA SBIL 6. maraton pozitivne psihologije – spletni seminar;   Nenasilno 
komuniciranje 
Vodenje razreda za učitelje – Preserje 
Macmillan konferenca za učitelje in profesorja angleščine – spletni 
seminar  

MAŠA TOPLAK Dobro sem – otroški modul za krepitev duševnega zdravja pri otrocih – 
spletni seminar 
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META TRČEK Začetni intenzivni trening v izobraževanju iz realitetne terapije – Kranj 
Letni popis – spletni seminar  
Delovna razmerja – spletni seminar  
XIII. strokovni posvet Šola in ravnatelj – Laško 

VALENTINA UGOVŠEK Leading Voices 2022 – Nizozemska  

MATEJA VEBER Prva pomoč na kvadrat za VIZ: Rešimo življenje – Ljubljana 

BLAŽ ZAZVONIL Atletska vadba v tretji triadi OŠ in SŠ – Ljubljana 

GORANKA ŽNIDAR 
DEČMAN 

Teaching to be – Ljubljana 
Trajnostna mobilnost v VIZ – spletni seminar  

BARBARA ŽALER 
ČERNE 

Asertivna komunikacija »Ko se zanesem na to, kar vem in mislim« – 
Ljubljana 

SAŠA ŽAGAR 7. akademija Radovednih 5: Digitalna pismenost učencev v 4. in 5. 
razredu – spletni seminar  
6. maraton pozitivne psihologije – spletni seminar – Ko motiviranje ne 
motivira 
Usposabljanje za izvajanje Pešbusa in Bicivlaka – spletni seminar  

MOJCA ŽAKELJ Neverjetna leta – Preserje 

V okviru projekta Erazmus se je mednarodne izmenjave učiteljev v februarju udeležila 

Vesna Pregelj, ki je bila v Italiji, v juliju pa Valentina Ugovšek, ki je bila na 

Nizozemskem. V prihodnjem šolskem letu se bo izmenjave udeležila Špela Čekada 

Zorn. Hkrati pa bomo razširili mrežo in se vključili v dejavnosti, ki vključujejo izmenjave 

učencev. 

Za vse zaposlene smo organizirali naslednja izobraževanja: 

Cilj strokovnega izpopolnjevanja je profesionalni razvoj in osebnostna rast strokovnih 

delavcev ter večja kakovost in učinkovitost celotnega vzgojno-izobraževalnega 

sistema.  

Vsi strokovni delavci so se udeležili študijskih skupin na svojih predmetnih področjih. 

V živo smo izvedli naslednji dve predavanji: 

• 25. 8. 2021 – Danilo Kozoderc: Učenje z delom – motivacijsko predavanje; 

• 30. 8. 2021 – dr. Branka Jurišić: Učinkovita komunikacija s starši; 

 

Na daljavo pa naslednja: 

• Zdenka Zalokar Divjak: Vzgoja za samostojnost. 

• Zdenka Zalokar Divjak: Vzgoja volje, vztrajnosti in prenašanja porazov 

• Zdenka Zalokar Divjak: Lastna skrb za negovanje dobrih medosebnih odnosov 

• Vsak strokovni delavec se bo udeležil dveh izmed spodaj naštetih predavanj 

po lasni izbiri: 

o Javor Škerlj Vogelnik: Nenasilno komuniciranje (2. 10. ob 18.00)  
o dr. Svetlana Slapšak: Ali ima psiha zgodovino? (9. 10. ob 18.00)  
o dr. Peter Praper: Partnerski odnosi skozi čas (16. 10. ob 18.00)  
o Alenka Rebula: Pogovor z Natašo Ličen (23. 10. ob 18.00)  
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o Aleš Vičič: Ko motiviranje ne motivira (30. 10. ob 18.00)  
o dr. Špela Hvalec: Duševne stiske – lahko pomagam? (6. 11. ob 18.00)  
o dr. Dan Podjed: Kako izkoristiti tehnologijo sebi v prid (13. 11. ob 18.00)  
o Tadeja Brankovič: Otroci, starši in šport (20. 11. ob 18.00) 

V letošnjem letu je delovala tudi supervizijska skupina. Udeleženke so bile z izvedbo 
zelo zadovoljne. 

Skozi celo šolsko leto je ravnateljica Meta Trček ob ponedeljkih ob 7.15 na MAŠ in ob 

torkih ob 7.00 na POŠ izvajala sproščanje za vse, ki so se ga želeli udeležiti. 

28.  6. 2022 smo izvedli celodnevno ekskurzijo – team building v Prekmurje. 

23. 4. 2022 smo organizirali 2. strokovno konferenco Pozitivna psihologija v vrtcih in 

šolah »SPODBUJANJE IN OPOLNOMOČENJE ZA OSEBNO RAST – Pozitivna 

psihologija od igralnice do predavalnice«. Na konferenco so bili vabljeni vsi strokovni 

delavci. 15 strokovnih delavcev se je konference udeležilo s prispevkom, 7 pa kot 

slušatelji. 

 
V zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu smo organizirali: 

• brezplačno udeležbo na pilatesu (torek, 14.00–15.00); vadbe pilatesa se je 

udeleževalo 8 delavcev šole. 

• brezplačno možnost uporabe velike telovadnice (sreda, 19.30–21.00); 

Rekreativne vadbe se je udeleževalo 10 delavcev šole. 

 

Druge aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu zaradi epidemije 

v šolskem letu 2021/22 niso bile izvedljive. 

9 KRONOLOGIJA DOGODKOV 2021/22 

september 2021 

1. 9., SRE 

 

Začetek pouka, objava predmeta za 3. predmet NPZ 

ŠD1, 9. r. 

2. 9., ČET ŠD2, 9. r. 

roditeljski sestanek, 1. razred 

3. 9., PET ŠD3, 9. r. 

  

  

6. 9., PON  

 

 

7.45, jutranja seja MAŠ 

TD1, 5. r. 

roditeljski sestanek, 5. razred 

7. 9., TOR 7.30, jutranja seja POŠ 

roditeljski sestanek, 2. razred 

8. 9., SRE roditeljski sestanek, 7. razred 
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9. 9., ČET roditeljski sestanek, 9. razred 

10. 9., PET  

  

  

13. 9., PON  

 

 

ŠVN, 5. r.  – ND1, 5. r. 

roditeljski sestanek, 6. razred 

7.45, jutranja seja MAŠ 

14. 9., TOR ŠVN, 5. r.  – ŠD1, 5. r. 

ŠD1, 3. r. 

roditeljski sestanek 3. razred 

15. 9., SRE ŠVN, 5. r. – ŠD2, 5. r. 

ŠD1, 4. r. 

roditeljski sestanek 4. razred 

16. 9., ČET ŠVN, 5. r.  – ND2, 5. r. 

TD1, 2. r. 

roditeljski sestanek 8. razred 

17. 9., PET ŠVN, 5. r.  – KD1, 5. r. 

ŠD1, 3. r. 

  

  

20. 9., PON 

 

 

 

TD1, 4. r. 

ŠD1, 6. d 

ND1, 8. r. 

13.00 oz. 14.00, delavnice Teams za učitelje 

21. 9., TOR delovna konferenca  

ŠD1, 1. r. 

ŠD1, 6. d 

ND2, 8. r. 

22. 9., SRE TD1, 9. r. 

TD1, 8. r. 

ŠD1, 7.r. 

23. 9., ČET KD1, 3. r. 

ŠD1, 6. b – tabor 

šolsko tekmovanje – logika 

13.00, delavnice Teams za učitelje POŠ 

24. 9., PET ŠD1, 6. b – tabor 

  

  

27. 9., PON ŠD1, 6. c – tabor 

28. 9., TOR ŠD1, 6. c – tabor 

zbiralna akcija papirja MAŠ 

TD2, 9. d 

29. 9., SRE TD1, 6. r. 

TD1, 7. r. 

zbiralna akcija papirja MAŠ 

30. 9., ČET ŠD1, 6. a – tabor 

TD2, 8. r. 
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oktober 2021 

1. 10., PET ŠD1, 6. a – tabor 

sistematski zdravniški, 6. b 

  

  

4. 10., PON  

 

 

 

7. 45, jutranja seja MAŠ 

TD1, 1. r. 

ŠD1, 2. r. 

ND, 4. g 

5. 10., TOR 7.30, jutranja seja POŠ 

fotografiranje predmetna stopnja 

sistematski zdravniški, 3. d  

ND, 4. c 

6. 10., SRE GU RS 

TD2, 9. a 

fotografiranje razredna stopnja na MAŠ 

zbiralna akcija papirja POŠ 

7. 10., ČET KD1, 7. r. 

ND, 4. a 

ŠD, 2. r. 

8. 10., PET fotografiranje POŠ 

  

  

11. 10., PON 

 

7.30, jutranja seja MAŠ 

ŠD2, 3. r. 

12. 10., TOR 

 

ND1, 1. r. 

sistematski zdravniški – 3. g (prestavljeno) 

ŠD1, 8. r. 

13. 10., SRE GU PS 

 

14. 10., ČET TD2, 1. r. 

TD2, 9. b 

ND, 4. b 

15. 10., PET šolsko tekmovanje o sladkorni bolezni 

sistematski zdravniški, 6. a 

16. 10., SOB regijsko tekmovanje – logika 

  

18. 10., PON  KD2, 5. r. 

19. 10., TOR ND1, 2. r. 

sistematski zdravniški, 6.c 

20. 10., SRE delovna konferenca 

šolsko tekmovanje biologija 

ND, 7. r. 

21. 10., ČET ND, 7. r. 

22. 10., PET ŠD3, 3. .r 

TD2, 9. c 
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25. 10., PON jesenske počitnice 

26. 10., TOR jesenske počitnice 

27. 10., SRE jesenske počitnice 

28. 10., ČET jesenske počitnice 

29. 10., PET jesenske počitnice 

  

november 2021 

  

1. 11., PON dan spomina na mrtve 

2. 11., TOR sistematski pregled – 3. g – ODPADE 

3. 11., SRE GU RS 

4. 11., ČET  

5. 11., PET tekmovanje Matemček – POŠ 

6. 11., SOB državno logika 

  

8. 11., PON  

 

7.30, jutranja seja MAŠ 

17.00, predavanje za vse zaposlene – varovanje zdravja na delovnem mestu 

9. 11., TOR 7.30, jutranja seja POŠ 

šolsko tekmovanje slovenščina 

ND, 6. a 

13.15, sestanek učiteljskega zbora 4. r. 

10. 11., SRE GU PS 

ND, 6. c 

13.30, sestanek učiteljskega zbora 3. r. 

11. 11., ČET šolsko tekmovanje angleščina 8. in 9. razred 

ND, 6. b 

13.15, sestanek učiteljskega zbora 1. r. 

12. 11., PET ND, 6. d 

šolsko tekmovanje Bober 

  

  

15. 11,. PON 

 

 

7.30, jutranja seja MAŠ 

10.30, sestanek učiteljskega zbora OPB 

13.30, sestanek učiteljskega zbora 2. r. 

16. 11., TOR 7.15, sestanek učiteljskega zbora 5. r. 

šolsko tekmovanje geografija 

13.30, sestanek učiteljskega zbora POŠ 

17. 11., SRE 14.00, sestanek učiteljskega zbora 9. razred 

18. 11., ČET 14.00, sestanek učiteljskega zbora 8. razred 

19. 11., PET KD1, 1. r. , 2. r, ŠD2, 4. r. – medgeneracijsko – MAŠ 

slovenski tradicionalni zajtrk 

  

  

22. 11., PON 7.30, jutranja seja MAŠ 

23. 11., TOR 7.30, jutranja seja POŠ 

14.00, sestanek učiteljskega zbora 6. razred 
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24. 11., SRE 14.00, sestanek učiteljskega zbora 7. razred 

25. 11., ČET  

26. 11., PET Slovenski knjižni sejem 6–9. r., popoldne 

  

  

29. 11., PON ND3, 8. r. 

7.30, jutranja seja MAŠ 

30. 11., TOR  

december 2021 

1. 12., SRE 

 

KD1, 4. r. 

GU RS 

2. 12., ČET  

3. 12., PET državno tekmovanje biologija 

  

  

6. 12., PON  

 

 

7.30, jutranja seja MAŠ 

KD2, 1. r. 

KD2, 2. r. 

7. 12., TOR 7.30, jutranja seja POŠ 

šolsko tekmovanje zgodovina 

sistematski pregled, 8. a 

8. 12., SRE GU PS 

šolsko tekmovanje astronomija 

9. 12., ČET regijsko tekmovanje slovenščina 

10. 12., PET sistematski pregled, 6. d 

  

  

13. 12., PON   

14. 12., TOR  

15. 12., SRE delovna konferenca (izobraževanje na daljavo) 

16. 12., ČET  

17. 12., PET zdravniški pregled, 8. b 

  

  

20. 12., PON  7.30, jutranja seja MAŠ 

21. 12., TOR 7.30, jutranja seja POŠ 

22. 12., SRE  

23. 12., ČET KD2, 1. r. 

KD1, 6 .r. 

24. 12., PET KVIZ – Dan samostojnosti in enotnosti, 6–9. r. 

  

mailto:info@os-brezovica.si
mailto:info@pos-notranjegorice.si


 

OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI 
Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, tel.: 01 29 27 200; 29 27 201, faks: 01 365 55 39, 
 e-pošta: info@os-brezovica.si 

 
Podružnična osnovna šola Notranje Gorice 
Podpeška c. 390, 1357 Notranje Gorice, tel.: 01 23 55 370,  
e-pošta: info@pos-notranjegorice.si 

 

77 
 

  

27. 12., PON  novoletne počitnice 

28. 12., TOR novoletne počitnice 

29. 12., SRE novoletne počitnice 

30. 12., ČET novoletne počitnice 

31. 12., PET novoletne počitnice 

januar 2022 

  

  

3. 1., PON  

 

7.30, jutranja seja MAŠ 

10.15, seja POŠ 

4. 1., TOR TD, 3. a (Varna raba interneta) 

3. a od 8.25 do 13.00 ure – Do spletne varnosti 

7. a od 8.25 do 13.00 ure – Ti in jaz na spletu brez nasilja – PRESTAVLJENO 

sistematski pregled, 3. g 

5. 1., SRE GU RS 

TD, 3. b (Varna raba interneta) 

3. b od 8.25 do 13.00 ure – Do spletne varnosti 

7. b od 8.25 do 13.00 ure – Ti in jaz na spletu brez nasilja – PRESTAVLJENO 

ND1, 9. r. (a in b) 

6. 1., ČET ND1, 9. r. (c in d) 

7. 1., PET ND3, 2. r. 

  

  

10. 1., PON 

 

7.30, jutranja seja MAŠ 

ŠVN, 7. r. – ŠD2 

tabor 3. r.  – TD1, 3. r. 

11. 1., TOR 7.30, jutranja seja POŠ 

ŠVN, 7. r. – ŠD3 

tabor 3. r. – ND2, 3. r. 

TD3, 9. r. 

12. 1., SRE ŠVN, 7. r. – ŠD4 

GU PS 

tabor 3. r.  – ŠD4, 3. r. 

13. 1., ČET ŠVN, 7. r. – TD2 

tabor 3. r. 

TD2, 4. r. 

14. 1., PET ŠVN, 7. r. – ND3, 7. r. 

tabor 3. r. 

  

  

17. 1., PON 

 

 

7.30, jutranja seja MAŠ 

tabor 3. r. 

šolsko tekmovanje iz znanja kemije 

18. 1., TOR tabor 3. r. 

ŠD3, 1. r. 
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19. 1., SRE tabor 3. r. 

1. a – ŠD plesni dan na daljavo 

20. 1., ČET  

21. 1., PET bralna noč 6. in 7. r. – ni bilo izvedeno 

22. 1., SOB bralna noč 6. in 7. r. – ni bilo izvedeno 

  

24. 1., PON 

 

 

7.30, jutranja seja MAŠ 

ŠVN, 6. a, b – ŠD2 

7.a in 7. b od 8.25 do 13.00 ure – Ti in jaz na spletu brez nasilja 

25. 1., TOR 7.30, jutranja seja POŠ 

ŠVN, 6. a, b – ŠD3 

sistematski pregled, 8. d 

26. 1., SRE ŠVN, 6. a, b – ŠD4 

14.00, redovalna konferenca RS – TEAMSi 

27. 1., ČET ŠVN, 6. a, b – TD2 

14.00, redovalna konferenca POŠ – TEAMSi 

28. 1., PET ŠVN, 6. a, b – TD3 

9.00, redovalna konferenca OPB – TEAMSi 

14.00, redovalna konferenca, 6. c, d – TEAMSi 

  

31. 1., PON zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

ŠVN, 6. c,d 

15.00, redovalna konferenca, 6. a, b, 7. r., 8. r., 9. r.  – TEAMSi 

februar 2022 

 

1. 2., TOR  

 

ŠVN, 6. c, d 

zdravniški pregled, 8. c 

2. 2., SRE ŠVN, 6. r 

šolsko tekmovanje fizika 

3. 2., ČET ŠVN, 6. c,d 

4. 2., PET ŠVN, 6. c, d 

ŠD, 1. b, c 

KD, 3. r. 

  

  

7. 2., PON  pouka prost dan 

8. 2,. TOR Prešernov dan, kulturni praznik 

9. 2., SRE  

10. 2., ČET  

11. 2., PET informativni dan 

TD3, 1. r. 

ŠD2, 2. r. 

KD2, 4. r. 

12. 2,. SOB informativni dan 

državno tekmovanje slovenščina 
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14. 2., PON  

 

 

7.30, jutranja seja MAŠ 

4. a od 8.25 do 13.00 ure – Digitalni odtis za dober vtis 

6. a od 8.25 do 13.00 ure – Ti in jaz na spletu brez nasilja 

15. 2., TOR 7.30, jutranja seja POŠ 

KD3, 6. r. 

16. 2., SRE šolsko tekmovanje angleščina, 6. razred 

KD2, 3. r. 

4. c od 8.25 do 13.00 ure – Digitalni odtis za dober vtis 

6. c od 8.25 do 13.00 ure – Ti in jaz na spletu brez nasilja 

ŠD2, 8. r, ŠD4, 9. r. 

17. 2, ČET 4. g od 8.25 do 13.00 ure – Digitalni odtis za dober vtis 

6. d od 8.25 do 13.00 ure – Ti in jaz na spletu brez nasilja 

18. 2., PET ND2, 4. r. 

šolsko tekmovanje angleščina, 7. razred 

  

  

21. 2., PON  zimske počitnice 

22. 2., TOR zimske počitnice 

23. 2., SRE zimske počitnice 

24. 2., ČET zimske počitnice 

25. 2. PET zimske počitnice 

  

  

28. 2., PON 7.30, jutranja seja MAŠ 

ND3, 9. r. 

5. a od 8.25 do 13.00 ure – Digitalni odtis za dober vtis 

5. b od 8.25 do 13.00 ure – Digitalni odtis za dober vtis 

17.00, seja Sveta šole 

plavalni tečaj, 2. r. 

marec 2022 

1. 3., TOR 

 

 

7.30, jutranja seja POŠ 

5. c od 8.25 do 13.00 ure – Digitalni odtis za dober vtis 

plavalni tečaj, 2. r. 

2. 3., SRE GU RS 

5. g od 8.25 do 13.00 ure – Digitalni odtis za dober vtis 

5. h, TD – Gibanje teles v zraku 

plavalni tečaj, 2. r. 

3. 3., ČET plavalni tečaj, 2. r. 

4. 3., PET plavalni tečaj, 2. r. 

  

  

7. 3., PON  

 

 

7.30, jutranja seja MAŠ  

6. b od 8.25 do 13.00 ure – Ti in jaz na spletu brez nasilja 

plavalni tečaj, 2. r. 

8. 3., TOR 7.45, jutranja seja POŠ  

TD3, 4. r. 
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tekmovanje Vesela šola 

plavalni tečaj, 2. r. 

9. 3., SRE plavalni tečaj, 2. r. 

10. 3., ČET državno tekmovanje iz znanja zgodovine 

Popoldanske GU za predmetno stopnjo 

plavalni tečaj, 2. r. 

11. 3., PET plavalni tečaj, 2. r. 

  

  

14. 3., PON  

 

KD, Rastem s knjigo, 7. a 

7.30, jutranja seja MAŠ 

15. 3., TOR KD, Rastem s knjigo, 7. b 

TD2, 5. c, Gibanje teles v zraku 

Raziskava PISA 

16. 3., SRE delovna konferenca 

državno tekmovanje angleščina, 8. in 9. razred 

TD2, 5. a, b, Gibanje teles v zraku 

3. c od 8.25 do 13.00 ure – 1, 2, 3 do spletne varnosti 

7. e od 8.25 do 13.00 ure – Ti in jaz na spletu brez nasilja 

17. 3., ČET šolsko tekmovanje matematika 

3. d od 8.25 do 13.00 ure – 1, 2, 3 do spletne varnosti 

7. d od 8.25 do 13.00 ure – Ti in jaz na spletu brez nasilja 

18. 3., PET TD2, 3. r. 

3. g od 8.25 do 13.00 ure – 1, 2, 3 do spletne varnosti 

7. c od 8.25 do 13.00 ure – Ti in jaz na spletu brez nasilja 

TD2, 5. g, Gibanje teles v zraku 

  

  

21. 3., PON 

 

tabor, 2. r. 

TD2, 2. r. 

22. 3., TOR tabor, 2. r. 

ND2, 2. r. 

ŠD3, 4. r. 

23. 3., SRE tabor, 2. r. 

ŠD3, 2. r. 

interaktivna predstava Zavajanje in laži na internetu (2., 3. ura) 

24. 3., ČET tabor, 2. r. 

državno tekmovanje angleščina, 7. razred 

13.00 obisk galerije v sklopu izbirnega predmeta likovno snovanje 8.a, b, c, d in 

9. c 

25. 3., PET tabor, 2 .r. 

26. 3., SOB regijsko kemija – na OŠ Brezovica 

  

28. 3., PON  ND, 4. a, g – Šolski muzej 

29. 3., TOR tekmovanje Mehurčki – 3. r. 

KD, Rastem s knjigo, 7. c 

13.00, obisk galerije v sklopu izbirnega predmeta likovno snovanje, 9. a, b, d 
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30. 3., SRE ND, 4. b, c – Šolski muzej 

KD, Rastem s knjigo, 7. e 

Zdravniški pregled, 1. g 

31. 3., ČET Državno tekmovanje Matemček, 13.00 

april 2022 

1. 4., PET ND, 3. r. 

KD, Rastem s knjigo, 7. d 

  

  

4. 4., PON  

 

7.30, jutranja seja MAŠ 

plavalni tečaj, 2. r. 

5. 4., TOR 7.30, jutranja seja POŠ 

plavalni tečaj, 2. r. 

KD, 9. razred 

6. 4., SRE regijsko tekmovanje matematika 

GU RS 

ND4, 4. r. 

plavalni tečaj, 2. r. 

7. 4., ČET plavalni tečaj, 2. r. 

8. 4., PET plavalni tečaj, 2. r. 

  

  

11. 4., PON  

 

 

7.30, jutranja seja MAŠ 

10.30, učiteljski zbor OPB 

plavalni tečaj, 2. r. 

13.15, učiteljski zbor 1. r 

12. 4., TOR državno tekmovanje angleščina, 6. razred 

plavalni tečaj, 2. r. 

13.15, učiteljski zbor, 4. r. 

13. 4., SRE GU PS 

državno tekmovanje Vesela šola 

TD3, 2. .r 

ND3, 4. r. 

plavalni tečaj, 2. r. 

13.30, učiteljski zbor, 2. r. 

14. 4., ČET regijsko tekmovanje fizika 

tekmovanje Kresnička 

zdravniški pregled, 1. a 

plavalni tečaj, 2. r. 

15. 4., PET ŠD5, 1. r. 

zdravniški pregled, 1. b 

plavalni tečaj, 2. r. 

KD, 9. razred 

  

  

18. 4., PON  velikonočni ponedeljek 
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19. 4., TOR TD3, 7. r. (trije razredi) 

ŠD, 5. a, b, c 

13.30, učiteljski zbor 3. r. 

20. 4., SRE TD3, 7 .r. (dva razreda) 

KD4, 1. r. 

KD4, 2. r. 

ŠD, 5. g, h 

14.00, učiteljski zbor POŠ 

21. 4., ČET 14.00, učiteljski zbor za 8. in 9. razred 

ND3, 5. r. 

22. 4., PET  

  

  

25. 4., PON  

 

 

7.30, jutranja seja MAŠ 

KD, 8. razred 

14.00, učiteljski zbor za 6. in 7. razred 

26. 4., TOR 7.15, učiteljski zbor 5. r. 

Proslava po radiu ob dnevu boja proti okupatorju (10.40–10. 55) 

27. 4., SRE dan upora proti okupatorju 

28. 4., ČET prvomajske počitnice 

29. 4., PET prvomajske počitnice 

  

  

maj 2022 

2. 5., PON  praznik dela 

3. 5., TOR jutranja seja POŠ 

4. 5,. SRE NPZ SLJ od 8.00 do 9.00 

GU RS 

5. 5., ČET ŠD4, 2. r. 

Tekmovanje Logična pošast 

6. 5., PET NPZ MAT od 8.00 do 9.00 

TD3, 5. r. 

5. h od 8.25 do 13.00 ure – Digitalni odtis za dober vtis 

4. b od 8.25 do 13.00 ure – Digitalni odtis za dober vtis 

7. 5., SOB državno kemija 

  

9. 5., PON 7.30, jutranja seja MAŠ 

10. 5., TOR NPZ 6. r., TJA; 9. r. TJA od 8.00 do 9.00 

KD3, 4. r. 

ŠD, 3. r. 

11. 5., SRE ŠD, 1. a,c 

GU PS 

zbiralna akcija papirja 14.00–18.00 

12. 5., ČET ŠD, 1. b, g 

TD, 2. a, b, c 

zbiralna akcija papirja 14.00–18.00 
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13. 5., PET tabor za nadarjene 

zdravniški pregled, 1.c 

TD, 2. g 

14. 5., SOB državno tekmovanje fizika 

tabor za nadarjene 

  

16. 5., PON   

17. 5., TOR  

18. 5., SRE delovna konferenca 

ND3, 1. r. 

19. 5., ČET Stopimo skupaj 

ŠD4, 2. r. 

20. 5., PET KD3, 8. r. 

21. 5., SOB logična pošast državno 

  

23. 5., PON 

 

ND3, 7. razred 

7.30, jutranja seja MAŠ 

24. 5., TOR 7.30, jutranja seja POŠ  

25. 5., SRE ŠD5, 3. r. 

26. 5., ČET KD4, 3. r. 

27. 5., PET  

  

  

30. 5., PON  7.30, jutranja seja MAŠ 

31. 5., TOR vpogled NPZ, 9. r 

košarkarsko igrišče zasedeno (Kolesarčki) 

junij 2022 

1. 6., SRE vpogled NPZ, 9. r. 

2. 6., ČET vpogled NPZ, 9.r 

18.00 zborovski BUM 

ND2, 6. razred 

3. 6., PET  

  

  

6. 6., PON 

 

 

ND3, 3. r. 

TD, 7. r. 

TD, 9. r. 

7. 6., TOR vpogled NPZ, 6. r. 

ŠD5, 2. r. 

8. 6., SRE vpogled NPZ, 6. r. 

12.30, sprejem odličnih pri županu 

9. 6., ČET vpogled NPZ, 6. r. 

KD3, 5. r. 

14.00, redovalna konferenca, 9. r. 

žrebanje Barjanska lestvica po radiu (10.40–11.15) 

TD, 8. r. 
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10. 6., PET TD4, 6. r. 

  

  

13. 6., PON  

 

7.45, jutranja seja MAŠ 

ND, 3. r. 

14. 6., TOR 7.45, jutranja seja POŠ 

ŠD5, 5. r. 

15. 6., SRE zaključek za 9. r. 

ŠD5, 9. r. 

ŠD, 8. r. 

16. 6., ČET ND3, 6. r. 

ŠD, 8. r. 

17. 6., PET ŠD, 8. r. 

13.00, redovalna konferenca, 8. a, c 

Bralno ustvarjalna noč – POŠ 

18. 6., SOB Bralno ustvarjalna noč – POŠ 

  

20. 6., PON  

 

 

 

ŠD3, 8. r. 

TD, Vreme, 3. r. 

10.30, redovalna konferenca OPB 

13.30, redovalna konferenca RS 

21. 6., TOR ŠD4, 8. r. 

ŠD, 5. r. 

ŠD, 4. r. 

KD, 1. r. 

14.00, redovalna konferenca PS 

22. 6., SRE ŠD5, 6. r. 

ŠD5, 8. r. 

KD, 5. r. 

14.00, redovalna konferenca POŠ 

23. 6., ČET TD4, 5. r. 

ŠD5, 7. r. 

24. 6., PET zaključek za 1.–8. r 

25. 6., SOB dan državnosti 
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10 ZAKLJUČEK 

Tudi šolsko leto 2021/22 so v celoti zaznamovali epidemija, šolanje na daljavo, 

nenehne spremembe in čakanje na navodila MIZŠ. Za vse vpletene je bilo naporno in 

stresno. V to šolsko leto so bili ponovno veliko bolj kot sicer vpleteni starši, saj so 

učenci potrebovali veliko njihove pomoči. Največ seveda tisti najmlajši. V tem letu smo 

skozi celo leto odrejali karantene posameznim oddelkom. Postopek je bil kompleksen 

in treba ga je bilo izvesti v najkrajšem možnem času, ko smo prejeli obvestilo o okužbi. 

Pošiljanje obvestil v popoldanskem in večernem času je bilo naporno, a so se starši 

lažje organizirali, če so bili seznanjeni z odredbo karantene popoldan oz. zvečer kot 

pa v jutranjem času. Vse sezname je bilo treba pošiljati tudi na NIJZ. Podpore s strani 

MIZŠ in NIJZ ni bilo zaznati, saj so bili v ključnih trenutkih, ali nedosegljivi ali pa 

zasedeni. Veliko prahu med učitelji in starši so dvigovale omejitve za preprečevanje 

širjenja virusa, kot so nošenje mask, samotestiranje in cepljenje. Starši so v času, ko 

je bil podan odlok o samotestiranju učencev v šoli, organizirali pred šolo dva protestna 

shoda. V obeh primerih komunikacija ni bila kulturna, vendar so se po pogovoru z 

ravnateljico vseeno mirno razšli. Ker sem bila predhodno seznanjena z možnostjo 

protestov, sem o tem obvestila tudi policijo in g. župana ter g. podžupana. Na srečo 

nisem potrebovala nikogaršnje pomoči.  

Zaradi odklonilnega odnosa do samotestiranja je na začetku ostalo doma 32 učencev, 

po enem tednu pa je ostalo doma samo 6 učencev iz treh družin. V dveh družinah so 

starši vztrajali na izobraževanju od doma do konca omejitev, iz ene družine pa so se 

nam učenci pridružili po dveh mesecih. Učenci, ki so ostali doma, so slabo sledili učni 

snovi in močno nas je skrbelo, kako bo z njihovim znanjem. Ko so se vrnili v šolo, smo 

jim nudili maksimalno pomoč in vsi so uspeli s pozitivnimi ocenami zaključiti to šolsko 

leto. Se je pa primanjkljaj močno kazal na socialnem področju, za katerega upam, da 

bo v naslednjih letih izzvenel. 

V zadnjem tednu januarja je bilo okužb med strokovnimi delavci tako veliko, da smo 

za 10 dni vpeljali šolanje na daljavo, saj izvajanje pouka v šolskih prostorih ni bilo več 

mogoče. 

Kljub epidemiji smo uspeli izpeljati vse šole v naravi, tudi zimske. Učenci in starši so 

bili v veliki večini zelo zadovoljni. Glede na to, da smo imeli po izvedbi šol v naravi 

inšpekcijski nadzor, pri katerem so preverjali prijavo, da nismo ravnali v skladu z 

navodili za izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, jih je bilo očitno med 

starši oz. zaposlenimi tudi nekaj, ki so menili, da bi morali šolo v naravi odpovedati oz. 

prestaviti. Na inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljeno, da smo ravnali v skladu z 

navodili. Torej to pomeni, da je bila odločitev in ravnanje pravo. 
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V mesecu marcu smo čakali na preklic odloka, ki je narekoval izvajanje pouka v 

matičnih učilnicah. Žal smo ga dočakali šele v mesecu maju. Preverili smo možnosti in 

v nekaj dneh ponovno uvedli kabinetni pouk. Izvedba kabinetnega pouka je na 

predmetni stopnji zelo pomembna, saj so možnosti za kvaliteten pouk maksimalne. 

Učenci lahko eksperimentirajo, imajo pred sabo zemljevide, atlase ...  

Da smo šolsko leto zelo dobro pripeljali do konca, gre največja zahvala in pohvala 

učiteljem, ki so se uspeli hitro prilagoditi, da so našli ustrezne poti in učencem uspešno 

posredovali potrebna znanja. Naslednji so vsekakor na vrsti starši, saj tudi tokratnega 

šolskega leta brez njihove velike vključenosti ne bi uspeli uspešno izvesti. Predvsem 

velja to za starše učencev razredne stopnje, ki niso vešči uporabe računalnika.  

Seveda pa so bili ves trud, čas in energija usmerjeni v iskanje rešitev, ki so najboljše 

za naše učence. Velika večina učencev se je zelo potrudila in dobro sodelovala. 

Šolanje na daljavo in drugačen način dela sta prinesla tudi veliko stisk, saj so učenci 

močno pogrešali socialne stike. Spremembe, ki smo jih uvedli po priporočilih NIJZ, so 

hkrati skrbele za manjše možnosti okužb pa tudi za občutek omejevanja in 

utesnjenosti. Zahvaljujem se svetovalnim delavkam, da so uspele prisluhniti vsem 

učencem, ki so se obrnili nanje, jih potolažiti in skupaj poiskati pomoč. 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo v povezavi z Rdečim križem 14 socialno šibkim 

družinam omogočili, da so pakete s hrano prevzeli v šoli.    

Ves čas šolanja na daljavo in tudi pozneje nas je podpirala občina Brezovica. Pomagali 

so nam pri organizaciji testiranj, dobavi zaščitnih sredstev in še povsod drugje, kjer 

smo jih potrebovali. Sodelovanje je res vzorno, saj tako vemo in občutimo, da ima šola 

res pomembno mesto v občini. Hvala celotni občinski upravi, posebej pa županu 

gospodu Metodu Ropretu in podžupanu gospodu Marku Čudnu, ki sta nam vedno 

prisluhnila in skupaj z nami poiskala najboljšo možno rešitev.  

Kljub situaciji smo skozi celo šolsko leto vsi zaposleni v svoje delo vložili veliko 

energije, dela in idej. Vsak posameznik je prispeval svoj del in vsi delčki so pomembni. 

S strpnostjo in skupnim sodelovanjem smo izpeljali zastavljene cilje. Hvala vsem. 

Generacija prvošolcev je bila spet velika. Na Brezovici smo imeli tri zelo polne oddelke 

in v Notranjih Goricah ravno tako. Sodelovanje med učiteljicami v šoli in vzgojiteljicami 

v vrtcu je potekalo v okviru danih možnosti. 

Izvedba dejavnosti v tem šolskem letu je bila zaradi epidemije veliko manj okrnjena kot 

v preteklih letih. Potrebno je bilo manjše število menjav programa. 
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Sodelovanja in izmenjave s šolami v tujini v tem letu niso bile mogoče. Upamo, da bo 

že v naslednjem letu spet možno povezovanje in sodelovanje v živo. Vsakršno 

sodelovanje tako učencev kot učiteljev vedno prinese veliko dodane vrednosti na vseh 

področjih delovanja šole.  

Sodelovanje s straši je bilo najbolj intenzivno v času šolanja na daljavo in pri reševanju 

vzgojne in učne problematike. Vsakič znova, ko najdemo skupno pot, ki je najboljša za 

našega učenca, se veselimo in uspeh je tako rekoč skoraj zagotovljen. Vsak otrok, ki 

je uspel prebroditi krizo, našel prave smernice v življenju, je velik biser, postavljen v 

naš šolski prostor. Svet staršev je vsako leto bolj konstruktiven in pozitiven. Starši 

predlagajo rešitve za različne izzive in večkrat pohvalijo dobre stvari, ki jih opazijo na 

naši šoli. Hvala predsednici Sveta staršev gospe Andreji Voglar za čas in energijo, ki 

ju je usmerila v dobro in konstruktivno delovanje Sveta staršev. 

Gospod Anton Praznik je nadaljeval z visokim nivojem šahovskih turnirjev in tako so 

naši učenci na posameznih šahovskih tekmovanjih posegali po zavidljivih rezultatih. 

Nadaljevali smo tudi s prepovedjo uporabe mobilnih telefonov v šoli. Prepoved še 

vedno pozitivno učinkuje na pogovor, druženje in medsebojno povezovanje učencev. 

Na povezovanje učencev v posameznih generacijah in tudi med generacijami pa prav 

gotovo vpliva tudi vrstniško prostovoljstvo. Razvili smo tudi krajevno prostovoljstvo, saj 

smo se večkrat povezali z Domom starejših v Notranjih Goricah. 

Medrazredna športna tekmovanja zaradi ukrepov tokrat žal niso bila izvedena. 

Na stalno prisotnost svetovalnega delavca na podružnici smo se že navadili in je to 

postal dober primer prakse, saj se vzgojni in učni izzivi lahko hitro rešujejo. Gospa Ana 

Sternen se je v svoji vlogi zelo izkazala. Učiteljice so bile zadovoljne, da so lahko 

pomoč pri reševanju nesoglasij dobile takoj. Tudi na matični šoli smo se okrepili s 

svetovalnimi delavkami. Tako je poleg Maje Novljan in Lidije Pečjak Zgonc vzgojno 

problematiko reševala Vesna Pregelj. 

Vsako leto imamo nove ideje, ki jih uresničujemo na različne načine, na  taborih, 

projektih, tekmovanjih ... Letos so bile vse usmerjene v iskanje možnosti izvedb 

različnih dejavnosti v okviru danih navodil za preprečevanje širjenja virusa. 

Veseli smo bili, da smo našli rešitev za aktivni odmor med glavnim odmorom. Razpored 

učencev na igriščih in na ploščadi pred kolesarnico smo prilagodili navodilom NIJZ.  

Razredne skupnosti so imele razredno uro vsak ponedeljek. Na predmetni stopnji so 

bile razredne ure vsak teden po 45 minut prvo šolsko uro. Taka organizacija razrednih 

ur namreč prinaša boljšo organiziranost pouka, večjo obveščenost učencev, povezavo 

učencev v razredni skupnosti in sprotno reševanje problemov.  
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Nadaljevali smo tudi s sestanki učiteljskih zborov v novembru in aprilu, ki so prav 

gotovo pomagali pri izboljšanju vedenjske in učne problematike. 

Eden od ciljev je še vedno, da nagradimo naše najboljše učence. Tudi letos smo 

odličnim učencem v vseh letih šolanja (povprečje nad 4,5) na valeti podelili medalje, ki 

so jih bili iskreno veseli. Letošnja valeta je bila ponovno izvedena skupaj s starši. Zelo, 

zelo so se je veselili tako učenci kot tudi starši. Res je bilo nekaj posebnega, ko smo 

se lahko po dveh letih v živo poslovili vsi, ki smo sodelovali pri poučevanju in vzgoji 

naših devetošolcev. Letošnja generacija je bila zame posebna generacija, saj je bila 

prva, ki sem jo spremljala od 1. razreda naprej. 

Nadaljevali smo s splakovanjem posode v jedilnici. Dejavnost prinaša boljši odnos do 

hrane in dodatno dejavnost na vzgojnem področju. Na področju prehrane pa smo 

zaradi razširitve ur, prostorske stiske v jedilnici in predvsem navodil NIJZ delitev kosila 

v razredih razširili na učence celotne prve triade.  

Svet šole je deloval v skladu s svojimi pristojnostmi in nalogami. Hvala vsem članom 

Sveta šole, ker ste pripravljeni prisluhniti in poiskati rešitve, ki so najboljše za šolo ter 

s svojo aktivno vključenostjo priskočiti na pomoč. Hvala za podporo vsem članom 

Sveta zavoda in še posebej predsedniku g. Kristijanu Musku Lešniku. 

Največja pridobitev na materialnem nivoju v tem šolskem letu je bilo prezračevanje v 

Brezovi dvorani in računalnici ter žaluzije v novem delu šole. Oboje smo čakali več let 

in je bilo nujno potrebno za uravnavanje temperature v prostorih. V naslednjem letu je 

načrtovano urejanje prezračevanja v učilnicah v novem delu. Na zunanji površini pa 

smo uredili kolesarsko pot na Šolski ulici in ponovno postavili zapornico za dovoz do 

zadnjega dela šole. 

Hvala vsem, da smo uspeli šolsko leto strokovno in složno v iskanju rešitev za dobro 

otrok pripeljati do konca. 

 

Brezovica, 14. 7. 2022                                                            Meta Trček, ravnateljica 
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SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 

SPREMEMBE PRI OTROCIH KOT POSLEDICA IZVAJANJA 

PREVENTIVNIH UKREPOV 

                                 Šolsko leto: 2021/2022 

 
V zadnjih dveh letih smo v družbi in šoli izvajali številne ukrepe, da bi omejili možnosti 

širjenja okužbe s COVID-om. Veliko je govora tudi o posledicah, ki smo jih zaznali pri 

različnih skupinah in pri učencih v šolah. Tudi sami zaznavamo številne spremembe, 

pozitivne in negativne in v letošnjem šolskem letu že načrtovali in tudi izvedli nekatere 

preventivne dejavnosti. Zavedamo pa se, da so številni izzivi še pred nami in bodo 

terjali več časa in naših skupnih naporov, da jih bomo zmanjšali. Tudi v letošnjem letu 

smo izvedli anketo med starši. Spraševali smo, katere spremembe zaznavajo starši 

glede na čas pred uvedbo preventivnih ukrepov, o šolanju na daljavo ter letošnjim 

letom, ko je šolanje večino časa potekalo v šoli. Tudi tokrat je bila anketa spletna, 

dostopna pa je bila med  5. in 19. aprilom. 

Starši so izpolnili vprašalnik za 249 otrok, kar je četrtina vseh učencev na šoli. Zaradi 

majhnega števila izpolnjenih anket odgovorov ne moremo posplošiti, lahko pa 

zaznamo nekatere trende. 

 

Največ vprašalnikov so izpolnili starši za učence 4. (33 %), 6. (30 %) ter 2. in 3. razreda 

(oba po 29 %). Kot smo že iz preteklih let vajeni, pa vprašalnik v manjšem deležu 

izpolnjujejo starši učencev v zadnjih letnikih (9. razred 15 %). Učenci 1. razreda 

izkušnje šolanja na daljavo skoraj ne poznajo, so pa bili deležni ostalih ukrepov, ki so 

se v letošnjem letu izvajali. 
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Glede spola učencev je nekoliko več odgovorov za dečke (55 %). 

Najprej smo vas vprašali, če opažate spremembe pri opravljanju domačih nalog glede 

na čas pred uvedenim šolanjem na daljavo in letošnjim letom, ko smo pouk pretežno 

izvedli v šoli. Spremembe so starši zaznali pri 20 % otrok, za katere so odgovorili. 

Večina staršev je zapisala, da imajo učenci večje težave, ker pozabljajo nanjo ali kaj 

je treba narediti ali pa slabo opravljajo domače naloge. Nekateri potrebujejo več 

pomoči in »priganjanja«, da se lotijo naloge. Nekateri učenci so se navadili na 

prisotnost staršev in je brez njihove prisotnosti, čeprav ne potrebujejo pomoči, ne 

naredijo. Nekaj staršev je zapisalo, da je v letošnjem letu lažje, ker imajo učenci v šoli 

razlago in imajo večjo motivacijo za delo. 

Spremembe v delovnih navadah otrok so zaznali starši pri 35 % učencev, za katere je 

izpolnjen vprašalnik. Nekateri sporočajo, da so otroci bolj samostojni, si izdelajo načrt 

učenja, sproti delajo naloge, so motivirani za šolsko delo. Starši so spremembe zaznali 

tudi pri mlajših učencih ne le starejših, ko se že sicer pričakuje večja samostojnost pri 

delu. Drugi starši sporočajo, da imajo njihovi otroci več težav pri učenju, so manj 

samostojni in potrebujejo več njihove prisotnosti in pomoči pri delu ter organizaciji in 

načrtovanju učenja. Otroci imajo več težav z zbranostjo in vztrajnostjo, nekateri težko 

začnejo z delom in je treba več vztrajanja staršev. Nekaj sporočil je bilo tudi glede 

slabe utrjenosti znanja iz prejšnjih let.  

O vsebinah pri pouku staršem pretežno povedo učenci (61 %). Nekateri starši so 

obveščeni prek e-pošte ali beležke (29 %), le manjši delež pa prek objave v Teamsih 

(6 %) ali drugače (3 %). 

Glede na spremembe pri organizaciji rekreativnega odmora smo starše povprašali, če 

ima njihov otrok rekreativni odmor. Več kot polovica staršev (62 %) je odgovorilo, da 

ga ima. Pri prostih odgovorih smo opazili, da vprašanje ni bilo dovolj natančno oziroma 

razumljivo, saj so v odgovorih starši navajali predvsem popoldanske prostočasne 

dejavnosti, nekateri pa so odgovorili tudi, da odhajajo med glavnim odmorom pred šolo, 

če vremenske razmere to dopuščajo. Pri mlajših učencih so starši navedli, da imajo 

učenci med poukom gibalne odmore v razredu, se razgibajo na hodniku ali pa odidejo 

na igrišče. Nekateri starši so navedli, da njihov otrok pogreša rekreativni odmor pa 

malici. 

Zanimalo nas je, če starši opažajo pri svojem otroku spremembe v vedenju in kakšne 

so. 

Pri 37 % otrok, za katere je bil izpolnjen vprašalnik, starši opažajo spremembe v 

vedenju. 

mailto:info@os-brezovica.si
mailto:info@pos-notranjegorice.si


 

OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI 
Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, tel.: 01 29 27 200; 29 27 201, faks: 01 365 55 39, 
 e-pošta: info@os-brezovica.si 

 
Podružnična osnovna šola Notranje Gorice 
Podpeška c. 390, 1357 Notranje Gorice, tel.: 01 23 55 370,  
e-pošta: info@pos-notranjegorice.si 

 

91 
 

Večina staršev opaža negativne spremembe v vedenju nasploh in tudi v odnosu do 

šole in šolskega dela. Več je nezainteresiranosti za šolsko delo, težave s koncentracijo, 

so bolj nemirni, več odgovarjanja zadirčnosti, slabe volje, zdolgočasenost. Nekateri 

starši odgovarjajo, da opažajo spremembe na področju čustvovanja, da so njihovi 

otroci tesnobni, imajo socialno fobijo, depresijo, strah pred boleznijo in ponovno 

izolacijo, povečano agresivnost in žalost. Nekateri otroci imajo stisko zaradi šolskega 

dela. Starši opažajo tudi, da otroci preživijo več prostega časa za ekrani, da je manj 

druženja s sošolci tudi v popoldanskem času. Nekateri odgovori so povezani tudi z 

odraščanjem in pojavom pubertete. Je pa med odgovori tudi več takih, ko starši pravijo, 

da so postali njihovi otroci bolj odgovorni, samozavestni, sproščeni in zainteresirani za 

šolsko delo. Opazili so tudi, da jih v šoli zanima bolj druženje z vrstniki kot pa šolsko 

delo. 

Zanimalo nas je tudi, če so otroci v času šolanja na daljavo ali pa po vrnitvi v šolo 

doživeli nasilje in ali so o tem obvestili šolo in kakšno je bilo njeno reagiranje. 

Da je bil njihov otrok deležen nasilja v času šolanja na daljavo, je odgovorilo 4 % tistih, 

ki so vprašalnik reševali. Nasilje je bilo prek elektronskih medijev – klepeti, aplikacije 

Viber. Tretjina staršev je za vrstniško nasilje obvestila šolo. 

Po vrnitvi v šolo je 13 % otrok staršev, ki so odgovorili na vprašalnik, bilo deležno 

vrstniškega nasilja. Večina je obvestila učitelja oziroma razrednika, v posameznih 

primerih pa svetovalno službo ali ravnateljico. V večini primerov so starši povedali, da 

se je šola odzvala na nasilje, je pa tudi nekaj odgovorov, kjer so napisali, da odziva s 

strani šole ni bilo. 

Nekateri starši za nasilje niso obvestili šole, ker so otroci sami rešili težavo ali pa so se 

pogovorili s svojim otrokom in mu svetovali, kako naj ukrepa. 

Glede na težave, ki smo jih v šoli zaznavali že v preteklem šolskem letu, smo načrtovali 

in v večini razredov izvedli nekatere preventivne delavnice (delavnice o spletni 

varnosti, Dobro sem, Varni brez vrstniškega nasilja, preventivne dejavnosti v sklopu 

zdravstvene vzgoje). Povprašali smo starše, če so seznanjeni z izvedbo delavnic in 

pritrdilnih odgovorov je bilo 28 % in večina je vedela, katere dejavnosti so bile 

izvedene. Glede na nizek delež seznanjenosti s preventivnimi dejavnostmi bo treba 

več dela vložiti tudi v obveščanje in seznanjanje staršev. 

Nekateri starši so pri svojih otrocih (8 %) po izvedbi delavnic opazili spremembe v 

vedenju, in sicer na področju varnosti na spletu, prav tako pa tudi večje zavedanje 

glede medvrstniškega nasilja in uporabe nekaterih tehnik sproščanja in umirjanja. 
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Dobra polovica staršev je odgovorila, da si želijo izvajanja preventivnih delavnic v šoli. 

Med področji, ki so jih predlagali, pa so področja spletne varnosti (zlorabe podatkov in 

spletnega bontona), medsebojnih odnosov (reševanja konfliktov, strpnost, bonton, 

spoštljive medsebojne komunikacije), duševnega zdravja (tehnike sproščanja, 

spodbujanje samozavesti, anksioznost), spolnosti in spolnega nasilja, ozaveščanja 

gibanja v naravi, pomena zdrave prehrane in varovanja okolja. Želeli bi tudi, da več 

pozornosti namenimo učenju učenja ter organizaciji učenja in domačega dela. 

Glede na to, da je vstop staršev v šolo zelo omejen, nas je zanimalo tudi, kaj menijo 

starši glede samostojnosti njihovega otroka, da odide do učilnice in iz nje. Večina 

staršev (69 %) meni, da so njihovi otroci dovolj samostojni, 3 % staršev pa meni, da 

njihovi otroci ne zmorejo samostojno opraviti poti od vhoda do učilnice oziroma 

obratno. 

Ob koncu smo starše povprašali, če bi nam želeli še kaj sporočiti in veliko sporočil se 

nanaša na izvajanje ukrepov in mnenje staršev glede njihove ustreznosti. Sporočajo 

nam tudi glede zmanjšanja discipline v šoli in premalo odločnega ukrepanja v zvezi s 

tem. Nekaj staršev je opozorilo tudi na manj primeren odnos učiteljev do učencev in 

pa posledic glede primanjkljaja znanja kot posledice šolanja na daljavo v preteklosti 

oziroma premalo upoštevanja tega v letošnjem letu in premalo utrjevanja snovi. 

Nekateri so sporočili tudi, da pogrešajo stike z učitelji v živo pa tudi vstop v šolo, saj so 

si med čakanjem na otroka lahko ogledali obvestila in informacije na oglasnih deskah.   

 

Zahvaljujemo se vsem staršem, ki so si vzeli nekaj časa in nam tudi z odgovori na 

vprašanja posredovali svoja dragocena mnenja. Zavedamo se, da je pred nami mnogo 

izzivov, ki se jih moramo lotiti, pri tem pa si želimo  konstruktivnega sodelovanja s starši 

v dobro otrok in strpne in spoštljive komunikacije v vseh odnosih. 

 

Pripravila Maja Novljan 
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