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1. UVOD 

Poročilo o uresničevanju vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 2021/2022 

predstavlja pregled in analizo realizacije Letnega delovnega načrta OŠ Dobrova (v 

nadaljevanju LDN) za preteklo šolsko leto.  

Poročilo opredeljuje realizacijo zastavljenih ciljev, vsebin in nalog, načrtovanih v LDN 

za šolsko leto 2020/2021. 

Namenjeno je zaposlenim, svetu staršev, svetu šole in ustanovitelju. 

 

Izhodišča za izdelavo poročila so: 

− Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

− Zakon o osnovni šoli, 

− ostali normativni akti s področja vzgoje in izobraževanja, 

− LDN šole za šolsko leto 2021/22, 

− zaključni zapisniki aktiva strokovnih delavcev, 

− zaključni zapisniki dela strokovnih delavcev, 

− zaključni zapisniki vodje in timov in koordinatorjev projektov, tekmovanj, natečajev, 

− poročilo o delu šolske knjižnice, 

− poročilo o delu svetovalne službe. 

 

Omenjena zaključna poročila so večinoma povzeta, le nekatera poročila ali deli 

poročil so dobesedno citirani, kar je razvidno iz navedb v opombah. 

V šolskem letu 2021/22 je OŠ Dobrova obiskovalo 442 učenk in učencev (239 

dečkov in 203 deklice) v 18 oddelkih od 1. do 9. razreda. Na šoli je bilo (vključno s 

pomočnico ravnateljice) zaposlenih 42 strokovnih delavk in delavcev. Dodatno 

strokovno pomoč so, poleg na šoli zaposlenih specialnih in socialnih pedagoginj, 

izvajali še trije mobilni specialni pedagogi z OŠ Janeza Levca.  

Tudi preteklo šolsko leto je jesensko-zimski čas zaznamoval pouk na daljavo za 

oddelke, kjer so se pojavile okužbe s covod-19. V februarju so karantene in 
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posledično pouk na daljavo veljale le še za posamične okužene oziroma obolele 

učence. Temu primerno in skladno s priporočili NIJZ, Zavoda Republike Slovenije za 

šolstvo (v nadaljevanju ZRSŠ) in Ministrstva Republike Slovenije za šolstvo in šport 

(v nadaljevanju MIZŠ) smo izvajali organizacijo pouka v šoli in na daljavo, preverjanje 

ter ocenjevanje znanja. Priporočila ukrepov ZRSŠ in MIZŠ za nemoteno opravljanje 

vzgojno-izobraževalnega dela smo natančneje opredelili na pedagoški konferenci 12. 

1. 2022 in z njimi seznanili tudi predstavnike staršev na svetu staršev, dne 28. 2. 

2022. 

Veliko število bolniških odsotnosti in karanten za učitelje smo v mesecu januarju, 

februarju in marcu reševali tako, da so odsotne nadomeščali strokovni delavci za 

dodatno strokovno pomoč, knjižničarka in ravnateljica, po potrebi pa smo 

prerazporejali tudi drugi učiteljici v prvem razredu. 

Kljub občasnemu pouku na daljavo in velikemu številu bolniških odsotnosti strokovnih 

delavcev ugotavljamo, da smo šolsko leto zaključili uspešno, saj smo več ali manj 

realizirali vse zastavljene naloge, opredeljene v LDN.  

Razmislek, načrtovanje in delovanje za naslednje šolsko leto torej velja predvsem v 

smeri odpravljanja težav, ki so se pokazale pri učencih v zadnjih dveh letih šolanja: 

slabše razvite delovne navade, manj vztrajnosti pri opravljanju nalog, povezanih s 

šolo, slabše razvite gibalne sposobnosti, težave na psiho-socialnem področju, težave 

pri spoštovanju pravil, povečalo pa se je tudi nasilje med učenci. 

Zaradi omenjenega vsebuje poročilo v nadaljevanju, poleg pregleda in analize 

realizacije LDN, tudi splošne ugotovitve, ki jih bomo upoštevali pri načrtovanju 

organizacije vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2022/23.  
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2. PROSTORSKE IN MATERIALNE MOŽNOSTI ZA IZVAJANJE 

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V ŠOLSKEM LETU 

2021/22 

2. 1 Prostorski pogoji 

V šoli imamo zadovoljive, ne pa odlične prostorske pogoje za izvajanje vzgojno-

izobraževalnega dela. To pomeni, da smo imeli v času izvajanja pouka v matičnih 

učilnicah zaradi preprečevanja širjenja covid-19 dovolj prostorov. Zaradi vse večjega 

števila odločb o usmeritvi pa se je že v šolskem letu 2021/22 izkazalo, da bo v 

kratkem času prišlo do pomanjkanja kabinetov za izvajanje dodatne strokovne 

pomoči učencem. Prav tako nam manjka specializirana učilnica za izvajanje 

glasbene umetnosti. Preurejena in namenjena je vrtčevski skupini Sovice, ker se tudi 

vrtec Dobrova spopada s prostorsko stisko. 

Ukrepi za preprečevanje širjenja covid-19 so pokazali še na problem premajhne 

jedilnice in kuhinje. Da bi oddelki jedli kosilo po mehurčkih, smo poleg jedilnice začeli 

uporabljati za kosila tudi avlo, ki pa ni namenjena niti primerna za prehranjevanje.  

Vsi prostori so bili urejeni in primerni za izvajanje pouka, razen učilnic na južni in 

zahodni strani šole (učilnice geografije, matematike, slovenščine 1, 5. a, 4. a in 

učilnica 4. b), ki so zaradi pomladanske in poletne pripeke prevroče in je tako 

izvajanje pouka od 10. ure dalje izredno oteženo. V učilnicah na južni strani šole so 

sicer nameščene klimatske naprave, ki pa ne delujejo dobro. Pregled in popravilo 

klimatskih naprav je bilo opravljeno v juliju 2022. 

Med poletnimi počitnicami so bila izvedena tudi naslednja vzdrževalna dela: 

1. Na strehi v prizidku šole so bili nameščeni novi betonski podstavki za strelovod. 

2. Zaradi rahle nagnjenosti nadstreška pred glavnim vhodom v šolo so bile 

opravljene statične meritve, ki pa so pokazale, da nagnjenost ne predstavlja 

nevarnosti in tako ne ogroža varnosti učencev, zaposlenih in drugih obiskovalcev 

šole. 
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Aprila 2022 je bil v šolski kuhinji opravljen pregled ustreznosti higienskega režima, 

vključno s preverjanjem HACCP sistema in odvzemom brisov na snažnosti pri 

zaposlenih v kuhinji. Pregled ustreznosti je izvedla Irena Todorović z Nacionalnega 

laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter ugotovila sledeče: 

− higienski režim, brisi in HACCP sistem so se izkazali za ustrezne, 

− sanirati je potrebno poškodovano stensko površino na veznem hodniku pred 

kuhinjo (odkrušena stenska ploščica), 

− pobeliti skladiščne prostore in urediti odpadajoči omet v pomivalnici nad strojem za 

pranje posode (omet odpada zaradi pare iz pomivalnega stroja). 

Vsa popravila in vzdrževanja v šolski kuhinji so bila opravljena med poletnimi 

počitnicami. 

Med poletnimi počitnicami je bilo opravljeno v prostorih šole in športne dvorane 

generalno čiščenje, ki so ga opravile zaposlene čistilke. 

V pomladanskem času in pred pričetkom novega šolskega leta je bila urejena tudi 

okolica šole, za kar je poleg hišnikov poskrbelo vrtnarstvo Trobec. Urejene so bile 

gredice in zasajene rože, ob šoli pa so na novo postavljene tri klopi za počitek. 

Finančna sredstva za postavitev klopi je na pobudo ravnateljice prispevala Občina 

Dobrova-Polhov Gradec z namenom medgeneracijskega povezovanja. Klopi so tako 

namenjene učencem in sprehajalcem, predvsem upokojencem, ki jih mimo šole vodi 

sprehajalna pot. 

 

2. 2. Materialni pogoji  

Osnovni šoli Dobrova zagotavljata s finančnimi sredstvi materialne pogoje MIZŠ in 

ustanoviteljica, Občina Dobrova-Polhov Gradec. Slednja zagotavlja za OŠ Dobrova 

sredstva za: 
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− plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in druge materialne 

stroške (elektrika, ogrevanje vode, komunalne storitve, zavarovanje, varstvo pri 

delu, vzdrževanje kombiniranega vozila in drugi stroški tekočega vzdrževanja), 

− dodatne dejavnosti OŠ razširjenega programa, 

− področje športa (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in izvedba šolskih 

športnih tekmovanj), 

− brezplačna uporaba drsališča v Gabrju, 

− plače s prispevki in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce (1 DM 

čistilke in 1/5 DM hišnika).  

Vzdrževalna dela, za katera je sredstva zagotovila Občina Dobrova-Polhov Gradec, 

so opisana v poglavju 2.1. 

 

2. 3. Kader  

V šolskem letu je bilo na OŠ Dobrova (brez vrtca) zaposlenih 58 delavcev: 2 

vodstveni delavki, 40 strokovnih delavcev, 14 tehničnih delavcev, 1 računovodja in 1 

tajnica. 

Z januarjem 2022 se je zaradi upokojitve ravnatelja zamenjalo vodstvo šole, 

upokojenega hišnika smo nadomestili z novo zaposlitvijo, prav tako sta bili na novo 

zaposleni dve čistilki, ena za polni delovni čas, druga za polovični delovni čas. 

Januarja 2022 smo, v skladu s povečanjem deleža delovnega mesta, v šolski 

svetovalni službi, odobrenega s strani MIZŠ, zaposlili še eno delavko, in sicer v 

obsegu 45 %. 

Zaradi daljše bolniške odsotnosti hišnika smo, skladno z okrožnico MIZŠ, do njegove 

vrnitve zaposlili upokojenega hišnika. Dolgotrajno odsotno čistilko v deležu 0,5 DM  je 

do njene vrnitve nadomeščala čistilka, ki ima sicer sklenjeno pogodbo za polovični 

delovni čas. Za čas nadomeščanja ima sklenjeno pogodbo za polni delovni čas. 

Nadomeščanje je bilo urejeno tudi za bolniško in kasneje porodniško odsotne vodje 

prehrane. 
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3. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli obsega obvezni in razširjeni program. V 

šolskem letu 2021/22 je bilo realiziranih 190 dni pouka za učence od 1. do 8. 

razreda, za učence 9. razreda pa 182 dni pouka. Pouk je občasno potekal na daljavo 

za tiste oddelke, ki so morali zaradi okužbe v karanteno. V šolskem letu je bilo na 

ravni šole vsega skupaj 37 oddelčnih karanten.  

 

3. 1 Realizacija obveznega programa  

3. 1. 1 Realizacija pouka  

V šolskem letu 2021/22 je bila realizacija pouka po oddelkih sledeča: 

 

Realizacija pouka na ravni šoli je bila 100,6 %.  

Oddelek Število ur po predmetniku I. I. [%] II. II. [%] I. + II. I. + II. [%] 

1.A 805,0 425 52,8 381 47,3 806 100,1 

1.B 818,0 432 52,8 383 46,8 815 99,6 

2.A 860,0 447 52,0 407 47,3 854 99,3 

2.B 895,0 448 50,1 430 48,0 878 98,1 

3.A 899,0 463 51,5 431 47,9 894 99,4 

3.B 899,0 467 51,9 429 47,7 896 99,7 

4.A 1.032,0 544 52,7 480 46,5 1024 99,2 

4.B 1.067,0 536 50,2 483 45,3 1019 95,5 

5.A 1.095,0 579 52,9 506 46,2 1085 99,1 

5.B 1.050,0 560 53,3 483 46,0 1043 99,3 

6.A 1.231,0 647 52,6 594 48,3 1241 100,8 

6.B 1.231,0 675 54,8 585,5 47,6 1260,5 102,4 

7.A 1.325,5 693 52,3 632 47,7 1325 100,0 

7.B 1.377,5 697 50,6 649 47,1 1346 97,7 

8.A 1.477,0 796 53,9 731 49,5 1527 103,4 

8.B 1.435,0 757 52,8 686 47,8 1443 100,6 

9.A 1.284,5 764 59,5 628 48,9 1392 108,4 

9.B 1.285,5 765 59,5 627 48,8 1392 108,3 
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3. 1. 2 Organizacijski vidik izvedbe pouka  

Glede organizacije pouka ugotavljamo, da manjka daljši, rekreativni odmor, da bi se 

lahko učenci naužili svežega zraka in se zunaj razgibali, kar bi pozitivno vplivalo na 

njihovo zmožnost koncentracije pri pouku. 

Zaradi preprečevanja razširjanja okužb s covid-19 in zagotavljanja mehurčkov so  

imeli učenci kosilo tudi v avli. Da so se lahko časovno zvrstili v polurnem času za 

kosilo, so učenci od 1. do 5. razreda prekinjali 4. ali 5. šolsko uro in odšli na kosilo ter 

nato nadaljevali s poukom po kosilu. Kratkoročno je bila takšna organizacijska rešitev 

povsem na mestu, saj je bil rešen problem s prostorom, zagotovljeni so bili mehurčki. 

Manj ugoden vidik takšne organizacije kosil pa je bil v prekinjanju šolske ure, saj 

takšne ure pouka niso bile tako učinkovite. 

 

3. 1. 3 Realizacija dni dejavnosti 

Dnevi dejavnosti so del obveznega programa, ki medpredmetno povezujejo različna 

predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. V šolskem letu je 15 dni 

dejavnosti oziroma 75 ur, saj se posamezni dan dejavnosti izvede v obsegu 15 

pedagoških ur. 

Na ravni šole je bilo od 1350 ur realiziranih 1335 ur oziroma 98,8 % (manjši delež, 70 

od 75 ur, je bil realiziran v 6. a, 9. a in 9. b). 

Ugotovitev 

Kar nekaj krajših dejavnosti (npr. preventivne delavnice v trajanju 1 ali dveh 

pedagoških ur) je bilo izvedenih znotraj rednega pouka, kar je vplivalo na vsebinsko 

realizacijo obravnave učne snovi. V bodoče bomo podobne delavnice, ki bodo 

vnaprej znane in načrtovane, vključili v delni dan dejavnosti. 
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3. 1. 4 Analiza pouka na daljavo v času odrejenih karanten 

Glede na poročila razrednikov je delo na daljavo v času oddelčnih karanten potekalo 

brez večjih težav. Pouk je potekal po znanih in dogovorjenih kanalih prek spletnih 

učilnic in videokonferenc (Arnes Zoom). 

Navkljub oteženemu izvajanju pouka na daljavo v času karanten strokovni aktivi 

izpostavljajo to, kar se je obneslo kot dobro: 

− izpeljava nekaterih dni dejavnosti, 

− reševanje kvizov v spletni učilnici pri vseh predmetih, 

− navajanje na samostojnost v spletni učilnici, 

− izvajanje športa preko Zoom-a, saj sta bila aktivna tudi športna pedagoga – s tem 

so bili učenci bolj motivirani in izvedbo vaj so dobili iz prve roke, 

− sledljivost napredka učencev v spletnih učilnicah in nadzor nad njihovim delom, 

− nekateri starši so dobili boljši in realnejši vpogled v šolsko delo svojih otrok. 

Primanjkljaji, ki jih učitelji opažajo in navajajo kot posledico pouka na daljavo, so 

navedeni v spodnji preglednici. 

Aktiv Opaženi primanjkljaji pri učencih 

1. triada − Na socialnem področju in učenju veščin, npr. branja. 

2. triada − Bralno razumevanje in pravilni zapisi besed. 

− Pomanjkanje delovne kondicije, izguba motivacije in 

pomanjkanje želje po osvajanju novih znanj. 

Naravoslovni aktiv − Znanje je slabše pri večini naravoslovnih predmetov. Ni 
razumevanja, povezovanja, predstavljivosti, slaba bralna 
pismenost … 

Družboslovni aktiv − Odnos do šolskega dela se je v času karanten močno 

spremenil, in sicer na slabše.  

− Učni napredek in skrb za šolsko delo sta močno upadla. 

Aktiv športa − Učencem manjka vztrajnosti, kondicije, gibljivosti.  

− Manjka jim znanje za igranje kolektivnih športov – manjka 

taktika. 

− Poslabšala se je medosebna komunikacija. 

− Povečala se je telesna teža.  

− Povečala se je brezvoljnost. 
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3. 2 Učni uspeh ob zaključku šolskega leta 2021/22 

Ob zaključku šolskega leta je bil učni uspeh 98,9 %. Povprečna ocena na ravni šole je 

bila 4, 1. Zlatih odličnjakov je bilo 14.  

3. 2. 1 Povprečna ocena na ravni oddelkov in šole  

Podrobnejši prikaz povprečnih ocen po oddelkih na ravni cele šole (izpis iz eAsistenta) 

z dne 31. 8. 2022: 

Napredujejo Ne napredujejo Uspeh ni določen 

437 98,9 % 5 1,1 % 0 0,0 % 

Oddelek Napredujejo Ne 

napredujejo 

Uspeh ni 

določen 

Povprečna 

ocena 

1. a 21 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % opisne ocene 

1. b 20 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % opisne ocene 

2. a 26 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % opisne ocene 

2. b 20 90,9 % 2 9,1 % 0 0,0 % opisne ocene 

3. a 26 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4,2 

3. b 25 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4,4 

4. a 21 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4,0 

4. b 22 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4,0 

5. a 28 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4,4 

5. b 28 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4,4 

6. a 27 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4,2 

6. b 24 92,3 % 2 7,7 % 0 0,0 % 4,0 

7. a 21 95,5 % 1 4,5 % 0 0,0 % 4,0 

7. b 25 100 % 0 0,0 %  0,0 % 4,2 

8. a 27 100 % 0 0,0 %  0,0 % 3,9 

8. b 28 100 % 0 0,0 %  0,0 % 4,2 

9. a 24 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4,3 

9. b 24 100 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4,0 

Povprečna ocena na ravni šole 4,1 

file:///D:/Users/Ravnateljica/Desktop/OS%20DOBROVA/3_Letna%20poročila_realizacija%20LDN/Letna%20porocila/Letno%20poročilo_2021_koncno.docx%23_Toc95906242
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3. 2. 2  Ponavljanje razreda ali napredovanje z negativno oceno  

Napredovanje v višji razred z 

negativno oceno 

Ponavljanje razreda 

1 učenec 4 učenci 

 

3. 2. 3 Popravni izpiti      

Razred Št. učencev Predmet(i) Opravilo v 1. roku Opravilo v 2. roku 

8. r. 2 MAT (2) 2 / 

 

Oba učenca sta uspešno opravila popravni izpit v prvem roku in tako napredujeta v 

višji razred. 

3. 2. 4 Razredni izpiti 

Razredne izpite so opravljali učenci, ki so se v šolskem letu 2021/22 šolali na domu. 

Teh učencev je bilo 5. Vsi učenci so razredne izpite uspešno opravili, 4 učenci v 

prvem roku, en učenec je opravil še zadnji razredni izpit v drugem roku. 

Razred Število učencev Opravilo v 1. roku Opravilo v 2. roku 

1. r. 1 1  

2. r. 1 1  

4. r. 2 2  

7. r. 1 0 1 

 

3. 2. 5 Dosežki na nacionalnem preverjanju znanja  

V spodnjih preglednicah so prikazani dosežki (NPZ) učencev OŠ Dobrova v 

primerjavi z dosežki na ravni države. Sledijo natančne analize dosežkov učencev OŠ 

Dobrova z ugotovitvami in priporočili za nadaljnje delo z učenci 3. oz. bodočega 4. 

razreda in 6. oz. bodočega 7. razreda. 

 

file:///D:/Users/Ravnateljica/Desktop/OS%20DOBROVA/3_Letna%20poročila_realizacija%20LDN/Letna%20porocila/Letno%20poročilo_2021_koncno.docx%23_Toc95906243
file:///D:/Users/Ravnateljica/Desktop/OS%20DOBROVA/3_Letna%20poročila_realizacija%20LDN/Letna%20porocila/Letno%20poročilo_2021_koncno.docx%23_Toc95906244
file:///D:/Users/Ravnateljica/Desktop/OS%20DOBROVA/3_Letna%20poročila_realizacija%20LDN/Letna%20porocila/Letno%20poročilo_2021_koncno.docx%23_Toc95906245
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Dosežki na NPZ v 3. razredu 

Predmet Povp. št % točk  

na ravni DRŽAVE 

Povp. št % točk  

na OŠ DOBROVA 

Razlika 

Matematika 50,38 % 61,20% + 10,82 % 

Slovenščina 50,60 % 59,67 % + 9,07 % 

 

Dosežki na NPZ v 6. razredu 

Predmet Povp. št % točk  

na ravni DRŽAVE 

Povp. št % točk  

na OŠ DOBROVA 

Razlika 

Matematika 49,69 % 58,33 % + 8,64 % 

Slovenščina 44,72 % 49,51 % + 4,1 % 

Angleščina 63,5 % 72,1 % + 8,6 % 

 

Dosežki na NPZ v 9. razredu 

Predmet Povp. št % točk  

na ravni DRŽAVE 

Povp. št % točk  

na OŠ DOBROVA 

Razlika 

Matematika 57,70 % 71,83 % + 14,13 % 

Slovenščina 55,7 % 49,1 % + 6,6 % 

Kemija 46,5 % 44,7 % - 1,8 % 
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3. 2. 6 Analiza dosežkov poskusnega preverjanja znanja v 3. razredu 

V šolskem letu 2021/22 smo prvič izvedli poskusno preverjanje nacionalnega 

preverjanja znanja (NPZ) v 3. razredu iz matematike in slovenščine. Učenci OŠ 

Dobrova so pri obeh predmetih presegli dosežke vrstnikov na ravni države. 

Matematika1 

Primerjava dosežkov šole na NPZ z državnim povprečjem 

 Povprečno št. % točk 

Dosežek na ravni šole 61,20 % 

Dosežek na ravni države 50,38 % 

Razlika (+/-) + 10,82 % 

 

Primerjava dosežkov šole na NPZ pri posameznih nalogah z državnim 

povprečjem  

Naloge z najvišjim povprečjem so oblikovane kot branje podatkov iz preglednic, 

diagramov, skic. Naloge so po Bloomovi taksonomiji na stopnji razumevanja in 

uporabe.  

V 3. a razredu je bilo 10 nalog rešenih zelo dobro, s povprečjem nad 75 %, v 3. b pa 

je bilo takih nalog 7. 

V obeh oddelkih je bila ena naloga rešena 0 %. Naloga je zahtevala podatke iz skice 

in je bila na stopnji uporabe, vendar je bilo navodilo dvoumno. Tudi pri nalogi z logičnim 

mišljenjem, kjer so morali razbrati dolžino poti s skice, učenci niso bili uspešni (3 učenci 

so nalogo rešili pravilno). 

Manj uspešni so pri računanju z različnimi merskimi enotami.  

 

Analiza na ravni učenca 

V 3. a razredu je najvišji rezultat dosegel en učenec (98 %), dva učenca pa sta  

dosegla nad 90 %.  

Najnižji rezultat, 25 %, sta dosegla dva učenca.  

                                            
1 Delno prilagojeno poročilo razredničark Alenke Čudič in Barbare Lušina. 
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V 3. b razredu sta najvišji rezultat dosegla dva učenca (85 %). Najnižji rezultat pa en 

učenec z 20 %. 

Ugotovitve in priporočila oziroma strategija dela za naprej   

Ugotavljava, da so bili učenci pri reševanju preizkusov znanja uspešni. Naloge, ki so 

bile slabše rešene, niso odražale dejanskega znanja matematike, vendar predvsem 

pomanjkanje bralnih spretnosti. 

Slovenščina2 

Primerjava dosežkov šole na NPZ z državnim povprečjem 

 Povprečno št. % točk 

Dosežek na ravni šole 59,67 % 

Dosežek na ravni države 50,60 % 

Razlika (+/-) + 9,07 % 

 

Primerjava dosežkov šole na NPZ pri posameznih nalogah z državnim 

povprečjem  

Tipi nalog z najvišjim povprečjem so dopolnjevalnega tipa, na stopnji razumevanja po 

analizi taksonomskih ravni. V 3. a razredu je bilo takih nalog 5, s povprečjem nad 75 

%, v 3. b pa so bile take naloge 3. 

Najnižje povprečje so dosegale naloge, pri katerih so morali učenci podatke poiskati v 

besedilu. Naloge so po Bloomovi taksonomiji na stopnji uporabe in analize. V 3. a 

razredu sta bili 2 nalogi s povprečjem pod 50 %, v 3. b razredu pa je bilo takih nalog 

6. 

Analiza na ravni učenca 

V 3. a razredu je najvišji rezultat dosegel en učenec (96 %). Dva učenca sta dosegla 

92 %. Najnižji rezultat sta dosegla dva učenca (12 % in 20 %). 

V 3. b razredu je najvišji rezultat dosegla ena učenka (92 %). Najnižji rezultat pa sta 

dosegla dva učenca s 24 %. 

 

  

                                            
2 Delno prilagojeno poročilo razredničark Alenke Čudič in Barbare Lušina. 
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Ugotovitve in priporočila oziroma strategija dela za naprej  

Pri delu z učenci bo potrebno ob branju in razumevanju dela z besedilom dodati 

naloge na višjih taksonomskih ravneh. V samem delovnem zvezku so naloge 

usmerjene le v razumevanje prebranega in izpisovanje podatkov iz besedila. 

 

3. 2. 7 Analiza dosežkov preverjanja znanja v 6. razredu 

Matematika3 

Primerjava dosežkov šole na NPZ z državnim povprečjem 

 

 

 

 

 

 

V letošnjem šolskem letu so bili učenci v 6. razredu pri nacionalnem preverjanju znanja  

8,64 % nad slovenskim povprečjem. 

Spodnji graf prikazuje uspeh učencev na naši šoli v primerjavi z ostalimi šestošolci na 

ravni države. Opaziti je, da zgolj 2 % šestošolcev OŠ Dobrova doseglo manj kot 20 % 

točk, kar je kar 6 % manj v primerjavi s slovenskim povprečjem. Kar 4 % naših učencev 

je doseglo med 81 in 100 % točk, kar je le za slab odstotek in pol manj v primerjavi s 

slovenskim povprečjem.  

Veliko odstopanje je tudi v območju med 61 % in 80 % doseženih točk na nacionalnem 

preverjanju znanja, kjer so naši učenci kar za 15,36 % boljši od slovenskega povprečja.  

 

  

                                            
3 Poročilo je napisala Karin Armič. 

 Povprečno št. % točk 

Dosežek na ravni šole 58,33 % 

Dosežek na ravni države 49,69 % 

Razlika (+/-) + 8,64 % 
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Prikaz rezultatov NPZ v 6. razredu glede na slovensko povprečje 

Od leta 2018 OŠ Dobrova v primerjavi s slovenskim povprečjem beleži višji povprečni 

rezultat pri NPZ v 6. razredu. 

 

Primerjava dosežkov šole na NPZ pri posameznih nalogah z državnim 

povprečjem  

Spodnja tabela in graf prikazujeta povprečno število doseženih točk naših učencev pri 

posameznih nalogah v primerjavi s slovenskim povprečjem. Ugotovimo lahko, da so 

bili učenci pri vseh nalogah v povprečju uspešnejši od slovenskega povprečja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analize po nalogah, NPZ v 6. razredu OŠ 2022, matematika, šola: oddelek=6A,6B 

  Točke Točke (povp.) Indeks težavnosti Odstopanje 

Naloga (možne) SLO Šola SLO Šola Razlika   

1 6,00 3,66 3,67 0,61 0,61 0,00 0,01 

2 6,00 3,63 4,10 0,60 0,68 0,08 0,47 

3 5,00 1,72 1,98 0,34 0,40 0,06 0,26 

4 4,00 0,98 1,12 0,25 0,28 0,03 0,14 

5 6,00 3,73 4,38 0,62 0,73 0,11 0,65 

6 5,00 2,60 3,27 0,52 0,65 0,13 0,67 

7 6,00 2,45 3,15 0,41 0,52 0,11 0,70 

8 6,00 3,00 3,56 0,50 0,59 0,09 0,56 

9 6,00 3,08 3,94 0,51 0,66 0,15 0,86 
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Najbolje so reševali nalogo 9. Pri tej nalogi je bil poudarek na poznavanju računskih 

operacij in njihovih lastnosti. Glede na taksonomsko stopnjo po Gagne-ju je šlo pri 

nalogi za uporabo kompleksnih postopkov in poznavanje ter razumevanje pojmov in 

dejstev. Naloga spada v rdeče območje težavnosti, kar pomeni, da naloga spada med 

zahtevnejše naloge. 

Pri nalogi 1 so učenci dosegli najslabši rezultat, pa vendar je bil za malenkost višji od 

slovenskega povprečja. Pri tej nalogi je bil poudarek na poznavanju in razumevanju 

pojmov in dejstev iz sklopa naravnih števil. Cilji, ki jih je pokrivala naloga, so bili 

poznavanje desetiških enot ter poznavanje in uporaba pravil za deljivost. Glede na 

težavnost spada naloga med osnovne in enostavnejše naloge, pa so jo učenci kljub 

temu reševali najslabše. Eden od glavnih ciljev v šestem razredu je, da učenci znajo 

določiti delitelje in prepoznajo pravila za deljivost. To se morajo naučiti na pamet, zato 

verjetno tudi slabši rezultati. 

Zelo slabo pa so učenci v splošnem reševali nalogo 4. Naloga je bila zahtevnejša in 

kompleksnejša (v modrem območju in nad modrim) in je zahtevala poznavanje 

geometrijskih pojmov in reševanje ter raziskovanje problemov. Učenci so morali 

izračunati obseg in ploščino lika, potem ko so ustrezno rešili in raziskali problem. 

Rezultati ne presenečajo, saj se je tudi pri pouku izkazalo, da je snov za njih zahtevna. 

Kadar so učenci postavljeni pred izziv, da samostojno rešijo nek problem, so slabo 

motivirani in ne znajo pristopiti k reševanju problema. Ker je bila snov slabo utrjena, so 

bili tudi rezultati slabši. 
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Analiza in primerjava NPZ v 6. razredu s predhodnimi generacijami 

Spodnji graf prikazuje uspeh učencev OŠ Dobrova pri NPZ-ju pri predmetu 

matematika. Modri stolpič predstavlja uspeh šestošolcev, ki so NPZ iz matematike 

opravljali leta 2019. (To je generacija učencev, ki je v letošnjem šolskem letu 

zaključila OŠ.) Rdeč stolpič predstavlja generacijo, ki je v letošnjem šolskem letu 

zaključila sedmi razred. Oranži stolpič pa predstavlja letošnje šestošolce.  

Iz grafa je razvidno, da najboljše rezultate dosega kar 13 % manj šestošolcev kot tri 

leta prej. Slabih učencev, torej tistih, ki so dosegali med 0 % in 20 % točk, v preteklih 

generacijah sploh ni bilo. Torej narašča število slabših in upada število najboljših 

učencev. 
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Analiza na ravni učenca 

Graf prikazuje učence, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč (modri stolpec) in tiste, 

ki ne prejemajo pomoči. Opaziti je, da precej učencev z dodatno strokovno pomočjo 

dosega povprečno število točk – med 61 % in 80 %. Učenci z DSP ne dosegajo visokih 

povprečnih rezultatov. 

 

 

Tabela prikazuje uspeh učencev z DSP v primerjavi s slovenskim povprečjem. Zopet 

je opaziti trend, da je kar 38 % učencev takih, ki so dosegli med 61 % in 80 % na 

nacionalnem preverjanju znanja. 
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Ugotovitve in priporočila oziroma strategija dela za naprej   

Z učenci v šestem razredu je potrebno delati na razvijanju rutinskih postopkov, 

osvajanju poštevanke, pisnem množenju, pisnem deljenju … Slabše je bralno 

razumevanje. Besedilne naloge učencem predstavljajo težavo, ker nimajo osnovnega 

razumevanja. Slabše branje prav tako vpliva na razumevanje navodil in besedilnih 

nalog. Učenci so slabo motivirani, sami ne želijo iskati rešitev, imajo slabo kritično 

mišljenje. V prihodnje bo potrebno dati večji poudarek problemskim nalogam, ki bi 

otrokom omogočale iskanje različnih strategij.  

Potrebno je razvijati samostojno delo in kritično mišljenje. Pomembno je, da se 

učenci naučijo rezultat oceniti, preden se lotijo naloge. Spodbujati jih je potrebno k 

zapisovanju postopkov. 

Učenci imajo zaradi preteklih let tudi težave pri oblikovanju matematičnih izdelkov. 

Slabše načrtujejo in zapisujejo postopke. Nujno jih je spodbuditi k pisanju. V ta 

namen bomo še vedno veliko zapisovali v zvezke in delali z učbenikom. 

 

Slovenščina4 

Primerjava dosežkov šole na NPZ z državnim povprečjem 

 

 

 

 

Primerjava dosežkov šole na NPZ pri posameznih nalogah z državnim 

povprečjem in analiza na ravni učencev 

NPZ ob koncu 2. obdobja je pisalo 49 učencev.  

                                            
4 Poročilo je napisala Kristina Gruden Reya. 

 Povprečno št. % točk 

Dosežek na ravni šole 49,51 % 

Dosežek na ravni države 44,72 % 

Razlika (+/-) + 4,1 % 
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Preizkus znanja na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine po 2. obdobju je v 

skladu z učnim načrtom zasnovan dvodelno – v enakem razmerju kot to zahteva učni 

načrt, preverja doseganje ciljev/standardov iz obravnave neumetnostnih in 

obravnave umetnostnih besedil. 

V prvem je neumetnostno besedilo Branje misli (prirejeno po Robert Winston: Kaj se 

mota v moji glavi?, Murska Sobota: Pomurska založba, 2011. 56–57) in nanj se 

nanašajo vse naloge prvega dela, v drugem pa umetnostno besedilo Dima Zupana 

Duh Maksa Zeljarskega. Vsak del se konča s tvorbno nalogo, v kateri se točkujeta 

vsebinski in jezikovni (pravopisni) del. 

Primerjava posameznih nalog z državnim povprečjem kaže, da gre pri naših 

šestošolcih za odstopanja navzdol le v šestih nalogah. Razpon seže od 0,03 do 

največ 0,18. Po taksonomski stopnji gre za naloge, ki zahtevajo razumevanje in 

uporabo pa tudi analizo in sintezo. Predstavljene bodo tiste naloge, pri katerih je 

prišlo do odstopanja navzdol. 

5. naloga preverja razumevanje besedila  

Kako z govorico telesa pokažemo, da se strinjamo z govorcem? (-0,06)  

Morda gre pri tej nalogi za odstopanje, ker ni natančno navedeno, da naj se odgovor 

učenca nanaša najprej na prebrano besedilo in šele potem na razmišljanje na 

splošno. 

6. naloga preverja razumevanje besedila. (-0,05) 

Obkroži DA ali NE, dva pravilna odgovora sta potrebna za točko. 

7. naloga preverja analizo, sintezo in vrednotenje. (-0,05) 

Napiši najustreznejši naslov za odlomek v besedilu.  

Ta naloga na videz pusti učencu proste roke, kasneje se izkaže, da je možnih precej 

nepravilnih odgovorov. Naloga preverja učenčevo bralno pismenost. 

9. naloga preverja zmožnost analize in sinteze. (-0,18) 
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Preberi besedilo v oblačku in odgovori. Odgovor napiši v povedi. 

Naloga je vredna dve točki, ena za vsebina, druga za pravopisno ustreznost. Iz 

rezultatov ni razvidno, ali so imeli naši učenci težave z vsebino ali z jezikovno 

ustreznostjo. 

15. naloga preverja skladenjsko in jezikovno zmožnost, torej znanje in poznavanje. (-

0,03) 

Združi obe povedi v eno tako, da izraziš vzrok. Novo poved napiši na črto.  

Za pravilno pretvorbo je bila določena točka, za pravopis pa druga točka. 

Predvidevam, da je bila težava pravopis, saj pri pretvorbi v enostavčno poved vejice 

ne pišemo.  

V drugem delu NPZ, ki se nanaša na književno besedilo, je odstopanje samo pri eni 

nalogi, in sicer pri predzadnji tvorbni.  (- 0,03) 

V krajšem zaokroženem besedilu napiši: 

− zakaj je bilo pisanje spisa za Vesno obenem zahtevna in enostavna naloga;  

− ali je bila učiteljica Zorko zadovoljna z Vesninim spisom in po čem to veš. 

Ponovno so težave pri jezikovni pravilnosti oz. pravilnem zapisu besedila. Jezikovna 

pravilnost je vrednotena z dvema točkama, za brez napak oz. z eno do dvema 

napakama, za 3, 4 napake je še točka, več od tega pa je vrednoteno z nič točkami. 

 

Analiza na ravni učencev 

Preizkus znanja je predmetna komisija za nacionalno preverjanje znanja pri 

slovenščini pripravila tako, da je zajemal naloge različnih težavnostnih stopenj. 

Ločene so po barvah. V zeleno območje (Z) spadajo naloge  nižje ravni, potem pa 

temu sledijo naloge z naraščajočo zahtevnostjo, naloge rumenega območja (RU), 

rdečega (R), naloge modrega območja (M), t. i. »modre naloge«.  
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Predvideva se, da naj bi učenci z višjimi dosežki uspešno reševali tudi naloge iz nižjih 

območij (znanje namreč razumemo kot naraščajoče) in obratno, učenci z nižjimi 

dosežki naj bi težko dosegali točke pri nalogah iz višjih območij (npr. rdeče in modro 

območje).  

V primerjavi z NPZ v preteklih letih je bilo izhodiščno neumetnostno besedilo daljše in 

tudi drugače oblikovano, zahtevalo je višjo bralno zmožnost (hitrost branja in 

razumevanje prebranega) in deloma drugačne bralne strategije. Drugačno je bilo tudi 

izhodiščno umetnostno besedilo. Sestavljavci so se odločili za prozo, in sicer 

odlomek iz knjige Geniji: Antologija sodobne slovenske mladinske proze. Ljubljana: 

Genija, 2006. 115–116. Odlomek je napisal Dim Zupan, knjigo je uredila Dragica 

Heramija.  

 

Ugotovitve in priporočila oziroma strategija dela za naprej  

Ugotovimo lahko, da so naši učenci dobro oz. bolje kot njihovi vrstniki drugod po 

Sloveniji reševali naloge, ki so preverjale: 

− zmožnost razumevanja delov besedila (tudi nebesednih); 

− prepoznavanje sporočevalčevega namena ter zmožnost povzemanja podtem; 

− metajezikovno zmožnost – prepoznavanje osebnega zaimka in glagola v besedilu; 

− upovedovalno/skladenjsko zmožnost – spraševanje po podčrtanih besedah v 

povedi in prepoznavanje vrste podčrtanih besed; 

− zmožnost natančnega branja in razumevanja (delov) besedila. 

Ugotovimo lahko tudi, da so naši učenci dobro prepoznali pripovedovalca besedila in 

to utemeljili ter so uspešno tvorili neliterarno besedilo o prebranem odlomku. 

Naši učenci so slabše reševali naloge, ki so preverjale:  

− upovedovalno/skladenjsko, slogovno ter pravopisno zmožnost;  

− zmožnost tvorjenja danega besedila, povezanega z izhodiščnim besedilom, ki 

preverja zmožnost razumevanja teme besedila. 
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Učenci 6. razreda OŠ Dobrova so za dobre 4 % presegli državno povprečje, kar 

kaže, da je znanje dobro. Kažejo pa se težave pri pravilnem zapisu besedila. Vzroke 

vidim tudi v daljšem obdobju dela na daljavo, ko je bilo delo in preverjanje drugačno. 

Najbrž gre tu tudi za vpliv sodobne tehnologije, kjer pri zapisu otrokom niso 

pomembna pravopisna pravila in jih tako uporabljajo in o njih razmišljajo samo še za 

potrebe pouka slovenščine. 

Otroke je zato nujno spodbujati tudi k večji udeležbi pri bralni znački oz. k branju tudi 

zahtevnejših besedil, saj branje pripomore k boljšemu razumevanju in ubesedovanju 

človekovih misli. Izboljšalo bi se razumevanje besedil tudi pri drugih predmetih. 

Posledica bi bili boljši rezultati na splošno in pri NPZ. 

 

Angleščina5 

Primerjava dosežkov šole na NPZ z državnim povprečjem 

 Povprečno št. % točk 

Dosežek na ravni šole 72,1 % 

Dosežek na ravni države  63,5 % 

Razlika (+/-) + 8,6 % 

 

Primerjava dosežkov šole na NPZ pri posameznih nalogah z državnim 

povprečjem  

Učenci naše šole so pri večini taksonomskih stopenj (znanje in poznavanje, 

razumevanje in uporaba jezika, samostojno reševanje novih problemov, samostojna 

interpretacija, vrednotenje) nad slovenskim povprečjem. 

 

Slušno razumevanje 

1. naloga: WHAT IS GOING ON 

Opis naloge: Prva naloga je temeljila na krajših vnosnih slušnih besedilih, ki so jih 

učenci povezovali z ustreznimi slikami. Ustvariti so morali relevantne povezave med 

                                            
5 Poročilo je napisala Mojca Trček. 
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slišanim in vidnim gradivom ter izluščiti glavne poudarke besedila. Štiri slike so bile 

odveč in so imele vlogo distraktorjev. 

V zeleno območje sta se uvrstili 1. in 6. postavka. 

Za uspešno reševanje 1. postavke so učenci iz vnosnega besedila povezali dele 

besedila My aunt likes travelling,She usually takes me with her in It often happens that 

we are late s slikovno iztočnico K. V pomoč jim je bila še poved We 

prefer shopping, ker imata osebi na sliki v rokah nakupovalne vrečke in sta vidno 

zasopihani, ker tečeta k avtobusu. 

 

Učenci naše šole so pri postavki 4 dosegli -0,3 odstotne točke. Gre za nalogo slušnega 

razumevanja, pri kateri so morali iz konteksta razbrati ustrezen odgovor in ga povezati 

z ustrezno sličico (uporaba znanja v novih situacijah). 

Pri 6. postavki so učenci povezali poved iz vnosnega besedila There is a lot of smoke 

in dela our kitchen is on fire ter help is on the way s sliko H, kjer je bil viden tako dim 

kot ogenj in gasilec, ki prihaja na pomoč. 

 

2. naloga: AT THE LIBRARY 

Opis naloge: Naloga izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom je preverjala 

razumevanje pogovora med deklico in knjižničarjem. Učenci so morali povedi dopolniti 

z ustreznim podatkom iz vnosnega besedila. Ob poslušanju so morali izluščiti glavno 

misel in glavne poudarke besedila ter prepoznati podrobnosti v vnosnem besedilu. 

V zeleno območje sta se uvrstili 2. in 3. testna postavka. 

Učenci, ki so 2. postavko uspešno rešili, so v vnosnem besedilu pravilno prepoznali 

naslov deklice, ki živi na 48 Green Lane, in izločili podatka Street in Road. 

Za reševanje 3. postavke so morali učenci povezati library notices iz testne postavke 

z delom vnosnega besedila receive information ter nadalje s povedjo So, email is better 

for me, prav tako iz vnosnega besedila. 

Učenci naše šole so v postavki 2.2.4 dosegli -0,05 odstotne točke. V tej nalogi so iz 

slišanega besedila razbrali ustrezen podatek o času (razumevanje in uporaba jezika). 
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Besedišče 

2. A naloga: TWO YUMMY SANDWICHES 

Opis naloge: Naloga prepoznavanja besed brez sobesedila se nanaša na slikovno 

iztočnico, ki prikazuje pripravo sendvičev v kuhinji. Učenci so morali ustvariti 

relevantne povezave med besednim in vidnim gradivom ter razumeti pomen besed. 

Poiskati so morali besede za označene predmete iz danega nabora, nato pa v 

razpredelnico vpisati črko, s katero je bila označena izbrana beseda. Tri besede so 

imele vlogo distraktorjev. 

V zeleno območje so se uvrstile 1., 2., 5., in 6. testna postavka. 

Pri 1. postavki so morali učenci prepoznati besedo za hladilnik, pri 2. za kuhinjsko 

omarico, pri 5. za štedilnik in pri 6. postavki za nož. Ker je šlo za pogosto rabljeno 

besedišče, ki je učencem blizu, saj je že od začetka učenja angleščine večkrat 

obravnavano, so učenci v veliki večini uspešno reševali te postavke. 

 

2. B naloga: TWO YUMMY SANDWICHES 

Opis naloge: To je bila naloga tipa dopolnjevanja brez nabora s prvo dano črko. Učenci 

so morali dopolniti besedilo z besedami. Pri dopolnjevanju besedila so morali razumeti 

pomen besed in besednih zvez iz sobesedila in pravopisno pravilno zapisati 

manjkajoče besede. Vsaka črtica je predstavljala eno črko. Pri reševanju naloge so si 

učenci lahko pomagali s sliko. 

V zeleno območje sta se uvrstil testni postavki 4 in 5. 

Pri 4. postavki so morali učenci iz sobesedila razbrati, da se manjkajoča vrzel nanaša 

na besedno zvezo I'm really hungry, ki stoji pred vrzeljo, ter ugotoviti, da je iskana 

postavka, ki je povezana s sendvičem, eat. Besedi sandwich in eat sta v tesnem 

kolokacijskem odnosu. 

Pri 5. postavki so morali učenci razbrati, da se vrzel nanaša na besedilo, ki stoji za 

vrzeljo, in sicer juice in I'm really thirsty. Pri določanju vrste soka, jim je bilo v pomoč 

slikovno gradivo, saj sta na sliki na pultu dve pomaranči. Besedi orange in juice sta v 

tesnem kolokacijskem odnosu. 
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Slušno razumevanje 

1. naloga: WHAT IS GOING ON 

V rumeno območje sodijo testne postavke 2, 3, in 5. 

Učenci so morali za uspešno reševanje 2. postavke ob poslušanju celotnega vnosnega 

besedila razumeti del interested in science, watch the planets, other people in space 

in ga povezati s sliko C, ki prikazuje dečka, ki skozi teleskop opazuje zvezdnato nebo. 

Učenci, ki so pravilno rešili 3. postavko, so morali prepoznati pomembne podatke v 

vnosnem besedilu: a nurse, It is so sweet, not an only child anymore, what has she got 

in her arms in poiskati sliko, na kateri je medicinska sestra z dojenčkom v naročju. Za 

uspešno reševanje te postavke so učenci morali izločiti sliko A. 

Za uspešno reševanje 5. postavke je bilo ključno razumevanje dela vnosnega 

besedila, ki govori o tem, da deklica pogosto zamuja na klavirske vaje. Ker mora do 

učitelja priti z dvigalom, so morali učenci za uspešno reševanje povezati del vnosnega 

besedila the lift stopped, late again. 

 

2. naloga: AT THE LIBRARY 

V rumeno območje sodita testni postavki 1 in 5. 

Učenci, ki so 1. postavko pravilno rešili, so prepoznali pravilno črkovanje imena Sonya 

z Y. 

Pri 5. postavki so morali učenci v vnosnem besedilu razumeti, da gre za izposojo revij 

in ne knjig oziroma družabnih iger. Hkrati so morali povezati in 7days z delom 

vnosnega besedila in a week's time. 

 

Bralno razumevanje 

1. naloga: SHROVE TUESDAY 

Opis naloge: Naloga bralnega razumevanja je preverjala razumevanje članka o 

pustnem torku. Tip naloge so bili kratki zaprti odgovori, vezani na vnosno besedilo. 

Učenci so morali razumeti dobesedno in posredno izražene ključne podrobnosti v 

besedilu ter razumeti pomen posameznih neznanih besed oziroma besednih zvez iz 

sobesedila. Besedilo je bilo razdeljeno na dva dela, tako da so učenci laže poiskali 
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določene informacije. Odgovor je tudi pravilen, če je zapisan s pravopisnimi in 

slovničnimi napakami, ki ne vplivajo na razumevanje. Ravno tako so sprejemljivi 

smiselni daljši odgovori. Nepravilni pa so odgovori, ki vsebujejo dodatne informacije, 

po katerih ne sprašujemo. 

V rumeno območje sodijo testne postavke 1, 2, 3, 5 in 6. 

Pri 1. postavki so morali učenci za odgovor na vprašanje Which holiday comes after 

Shrove Tuesday? povezati pomen besed holiday v vprašanju in festival v besedilu. Pri 

navajanju odgovora so morali tudi paziti, da niso navedli odvečnih informacij, ki bi 

spremenile pomen. 

Pri 2. postavki so morali učenci za odgovor na vprašanje In which country do kids have 

fun in the snow on Shrove Tuesday? povezati pomen besednih zvez put on warm 

clothes, sledge or ski down the hill v besedilu z besedno zvezo in the snow v vprašanju. 

Za uspešno reševanje so učenci morali izločiti države, kjer sneg ni bil omenjen. 

Pri 3. postavki so morali učenci odgovoriti na vprašanje What can Canadians find 

inside their pancakes? Podatek small objects in/ali a coin (money) so morali poiskati v 

vnosnem besedilu, pri čemer so morali paziti, da niso poleg pravilnega odgovora 

navedli tudi odvečnih informacij. 

Učenci so pri 5. postavki odgovarjali na vprašanje Where is the old lady from? Iz 

besedila so morali izpisati ustrezen kraj in/ali državo. 

Pri 6. postavki so učenci odgovarjali na vprašanje What do the children say to get 

sweets? Iz vnosnega besedila so morali izpisati besedno zvezo please a pancake, ki 

je zapisana kot dobesedni navedek, kar naj bi bilo učencem v pomoč pri zapisu 

pravilnega odgovora. Prav tako so morali povezati ask in say ter candies and biscuits 

z nadpomenko sweets. 

Pri postavki 1.4 so morali učenci po branju besedila odgovoriti na vprašanja what in 

when. Ta naloga zahteva razumevanje prebranega in osnovnih vprašalnic. 

 

3. naloga: UNUSUAL COMPETITIONS 

Opis naloge: Naloga temelji na štirih krajših besedilih o nenavadnih tekmovanjih in 

preglednici s trditvami, ki so se nanašale na opise tekmovanj. To je bila naloga 
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izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom. Učenci so morali prepoznati glavne misli 

besedila in razumeti ključne podrobnosti v besedilu. Prav tako so morali za uspešno 

reševanje razumeti pomen besed in besednih zvez iz sobesedila. 

V rumeno območje sodijo testne postavke 1, 2, 5, in 6. 

Pri 1. postavki so morali učenci povezati pomen besednih zvez put on a helmet v trditvi 

in wear special helmets v vnosnem besedilu. 

Pri 2. postavki so morali učenci povezati pomen besedne zveze throw footwear v trditvi 

z besednimi zvezami a throwing competition, throw a Wellington boot in before they 

throw it. 

Učenci so morali pri 5. postavki povezati pomen besedne zveze get into the water v 

trditvi z besedno zvezo swim across a river v vnosnem besedilu. 

Pri 6. postavki so morali učenci povezati pomen besedne zveze winter time v trditvi z 

besednimi zvezami cold enough, a snowball fight, snow, snowballs v vnosnem 

besedilu. 

 

Besedišče 

1. naloga: TARZAN 

Opis naloge: Ta naloga je preverjala rabo besedišča v sobesedilu. Učenci so prebrali 

besedilo o Tarzanu in dopolnili vrzeli z danimi besedami iz nabora. Tri besede so bile 

odveč in so imele vlogo distraktorjev. Za uspešno reševanje so morali učenci razumeti 

pomen besed in besednih zvez iz sobesedila. 

Pri tej nalogi so se v rumeno območje uvrstile testne postavke 2, 3 in 5. 

Za uspešno reševanje 2. postavke so morali učenci iz sobesedila The monkeys from 

the jungle in They decide to look after him razbrati, da opice najdejo dojenčka in izmed 

danih besed v naboru izbrati find. 

Pri 3. postavki so bili uspešni učenci, ki so razumeli, da so ljudje obtičali na otoku zaradi 

težav z ladjo. Povezava med ship can't sail in povedjo It has some problems je bila 

ključna za uspešno reševanje, prav tako pa tudi prepoznavanje besede repair. 
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5. postavko so uspešno rešili učenci, ki so razumeli zvezo wants to marry, iz sobesedila 

pa ugotovili, da gre za Tarzana in za nasprotno dejstvo, ki sledi vezniku but. Prav tako 

so morali prepoznati poimenovanja družinskih članov. 

 

2. A naloga: TWO YUMMY SANDWICHES 

V rumeno območje sta se uvrstili testni postavki 3 in 4. 

Pri 3. postavki so morali učenci prepoznati besedo za pomivalno korito in pri 4. besedo 

za skledo. 

 

2. B naloga: TWO YUMMY SANDWICHES 

V rumeno območje sta se uvrstili testni postavki 1 in 2. 

Pri 1. postavki so morali učenci iz sobesedila razbrati, da se manjkajoča vrzel nanaša 

na širše besedilo priprave hrane, konkretno na prvi korak, tj. umivanje rok. V pomoč 

pri reševanju jim je bila besedna zveza wash my, ki stoji neposredno pred vrzeljo. 

Postavka 2 je preverjala poznavanje besede bread. Za uspešno reševanje so morali 

učenci povezati predhodne dele besedila Can you make me a sandwich, Cut four slices 

of in or use toast.  

Rdeče območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje 

četrtine dosežkov. V tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 

70 % in nižji od 20 % preostalih dosežkov. (V statističnem žargonu pravimo, da so to 

dosežki med 70. in 80. kvantilom.) 

 

Slušno razumevanje  

1. naloga: AT THE LIBRARY 

V rdeče območje se je uvrstila testna postavka 4. 

Za uspešno reševanje 4. postavke so morali učenci pozorno poslušati del vnosnega 

besedila, v katerem je omenjenih več dni in ur v tednu. Postavko so pravilno rešili 

učenci, ki so vedeli, da je Wednesday dan, ki je med ponedeljkom in petkom, in poznali 

številke do 10. Učenci so morali razlikovati med am in pm. 

Pri teh nalogah so učenci dosegli nadpovprečne rezultate. 
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Bralno razumevanje 

1. naloga: SHROVE TUESDAY 

V rdeče območje se je uvrstila 4. testna postavka. 

Učenci, ki so pravilno rešili 4. postavko, so morali razumeti vprašanje What do people 

hold in their hands in pancake races. Iz dela besedila People race with frying pans 

through the streets tossing the pancakes while running so morali učenci sklepati, da 

imajo ljudje v rokah ponev in ne palačinko. 

 

2. naloga: UNUSUAL COMPETITIONS 

V rdeče območje sta se uvrstili 3. in 4. testna postavka. 

Pri 3. postavki so morali učenci dobro prebrati del besedila, ki govori o Bed racing. 

Učenci so morali povezati crafts in build their own bed and decorate it. Pri tem jim je 

bil lahko v pomoč pomen besede crafts kot šolski predmet in tako so učenci lahko 

naredili povezavo z izdelovanjem in okraševanjem. 

3. postavka je bila vezana na Cheese rolling in poved The winner can eat the prize. 

Učenci so morali iz besedila razbrati, da je nagrada sir, ki ga lahko pojedo. 

Besedišče 

1. naloga: TARZAN 

V rdeče območje sta se uvrstili testni postavki 1 in 4. 

Za uspešno reševanje 1. postavke so morali učenci prebrati in razumeti celoten 1. 

odstavek. 

Besedo fight so morali povezati z between the sailors and the passengers. 

Učenci, ki so pravilno rešili postavko 4, so razumeli povezavo med A big monkey 

attacks Jane in he saves Jane's life ter posledično izbrali besedo afraid. 

 

2. B naloga: TWO YUMMY SANDWICHES 

V rdeče območje spada postavka 3. 

Pri 3. postavki so morali učenci v vrzel pravilno vstaviti besedo tomato. Tisti, ki so 

pravilno rešili to postavko, so povezali besede big, red, juicy s paradižnikom. 



Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta Osnovne šole Dobrova                                                             
za šolsko leto 2021/22  

       
 

 
35 

 

Modro območje označuje učence, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini 

dosežkov. V tem območju je 10 % učencev z najvišjimi dosežki; njihovi dosežki so višji 

od 90 % dosežkov. (V statističnem žargonu pravimo, da so to dosežki nad 90. 

kvantilom.) 

Pri postavki C.2.A.1. so učenci naše šole dosegli -0,01 %. Gre za nalogo rabe jezika. 

Pri C.2.A.4. so učenci dosegli -0,12 %, tudi tukaj gre za uporabo jezika.  

Pri postavki C.2.A.6. so učenci naše šole dosegli -0,05%, tudi tu gre za rabo jezika.  

Mogoče pri pouku še niso obravnavali tega poglavja v tem šolskem letu in je zato 

prihajalo do majhnega odstopanja. 

 

Slušno razumevanje 

1. naloga: WHAT IS GOING ON? 

V to območje se je uvrstila 4. testna postavka. 

Postavka je preverjala razumevanje ključne informacije v krajšem vnosnem besedilu, 

s pomočjo katere so morali učenci ugotoviti, za katero rešitev gre. Opis hišnega 

ljubljenčka je podan v nekaj zaporednih večstavčnih povedih, ključna beseda v njih ni 

omenjena, vsebino opisa pa ponazarjata dve podobni sličici (G in J). Postavko so 

pravilno rešili tisti učenci, ki so slišali stavčni poudarek v povedi It's NOT some beautiful 

furry cat, it's a special pet in razumeli tudi nekaj podrobnosti v besedilu, npr. nobody 

says it's beautiful. 

 

2. naloga: AT THE LIBRARY 

V modro območje se je uvrstila 6. testna postavka. Preverjala je razumevanje ključnih 

informacij v nekoliko daljšem zaključnem delu pogovora med učenko in knjižničarjem. 

Postavko so pravilno rešili učenci, ki so dovolj pozorno poslušali ta del besedila in 

razumeli, da se zveza you can't take those home nanaša na slovarje, da gre pri 

documentaries on wild animals and other interesting topics za filme, in tudi to, da v tej 

knjižnici nimajo CD-jev. 
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Pisno sporočanje 

MY DREAM LAND (SIDRNA NALOGA, angl. anchor task ) 

Pri pisni nalogi so morali učenci za natečaj, razpisan v angleški reviji, napisati spis o 

svoji sanjski deželi. Za prvo iztočnico so morali deželo predstaviti (kje se nahaja, 

kakšna je, kdo tam živi, katere jezike govorijo). V drugi iztočnici so morali sanjsko 

deželo primerjati s Slovenijo. Za razvito tretjo iztočnico so morali navesti, kako poteka 

običajen dan v tej sanjski deželi. Učenci so morali zapisati kratko, preprosto besedilo 

o znani temi s konkretno vsebino z enostavnimi ali večstavčnimi povedmi. Pri tem so 

morali ustrezno zapisovati črke angleške abecede in besede ter dokaj ustrezno 

uporabljati končna ločila. Pri pisanju so morali uporabljati osnovne standarde oblike 

besedila s pogosto rabljenim besediščem in preprostimi slovničnimi strukturami ter 

pogostimi vezniškimi sredstvi. 

V modro območje so se presenetljivo uvrstili vsi trije kriteriji: vsebina, besedišče in 

pravopis ter slovnica. Izbrane teme so del učnega načrta in zato preseneča tako nizek 

rezultat pri vseh kriterijih. 

To je bila sidrna naloga, ki je bila v NPZ vključena že leta 2017. Tudi takrat so se vsi 

trije kriteriji uvrstili v modro območje. 

Pri teh nalogah so učenci dosegli višje rezultate kot je slovensko povprečje. 
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Razlogi za odstopanje za slabše reševane naloge so predvsem v premalo utrjeni snovi 

ali pa še neobravnavani snovi. Odstopanje od slovenskega povprečja je bilo precej 

majhno. 

 

 

Analiza na ravni učenca 

Primerjava dosežkov učenca z državnim povprečjem 

 

 

Glede na slovensko povprečje je 13 učencev doseglo nižje rezultate, 31 učencev pa 

je bilo nad slovenskim povprečjem. Učenci naše šole so se zelo dobro odrezali.  
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Ugotovitve in priporočila oziroma strategija dela za naprej  

Še naprej se je potrebno truditi in spodbujati učence, ki jim gre slabše, da obiskujejo 

dopolnilni pouk in s tem utrjevati temeljna znanja. 

Učencem, ki jim gre pri tujem jeziku dobro, je potrebno omogočiti nadgrajevanje 

znanja z dodatnimi nalogami na višjem jezikovnem nivoju. 

Pomembno je spodbujanje bralnega razumevanja, kar jim lahko omogočimo z Epi 

bralno značko v angleščini. 

 

3. 2. 8 Analiza dosežkov  preverjanja znanja v 9. razredu 

Matematika6 

Primerjava dosežkov šole na NPZ z državnim povprečjem 

 Povprečno št. % točk 

Dosežek na ravni šole 71,83 %  

Dosežek na ravni države 57,70 % 

Razlika (+/-) + 14,13 % 

 

 

Primerjava dosežkov šole na NPZ pri posameznih nalogah z državnim 

povprečjem  

Naši učenci so rešili skoraj vse naloge na vseh taksonomskih stopnjah bolje kot njihovi 

sovrstniki, torej so bile skoraj vse naloge rešene bolje od državnega povprečja. Slabše 

od slovenskega povprečja so bile rešene le naloge iz merjenja na višjih taksonomskih 

stopnjah.  

Razlogi za odstopanje so jasni, saj učenci niso bili v učilnici fizike do konca šolskega 

leta in se je merjenje izvajalo v zelo okrnjeni obliki. (V druge učilnice se je dalo prenesti 

le manjše količine materiala.)  

 

                                            
6 Poročilo je napisala Mojca Carmen Fernandez Bezamovski. 
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Analiza na ravni učenca 

 

 

Iz grafa je razvidno, da so bili nekateri učenci nadpovprečno uspešni, vendar pa je 

bilo znanje nekaj učencev zelo šibko in daleč pod povprečjem, a na šolsko povprečje 

to ni vplivalo, ker je bila velika generacija precej sposobnih otrok. 
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Ugotovitve  

Zagotovo bi bilo potrebno dati več poudarka merjenju, predvsem pa dati učencem v 

roke konkretne materiale za merjenje in iskanje primerjav. Vsekakor pa se je potrebno 

izogibati učenju teh vsebin na pamet.   
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Slovenščina7 

Primerjava dosežkov šole na NPZ z državnim povprečjem 

 

 Povprečno št. % točk 

Dosežek na ravni šole 55,7 % 

Dosežek na ravni države 49,1 % 

Razlika (+/-): + 6,6 % 

 

Primerjava dosežkov šole na NPZ pri posameznih nalogah z državnim 

povprečjem  

V preizkusu znanja je bilo skupaj 31 nalog oz. 37 točkovanih enot s skupaj 55 točkami, 

in sicer 13 nalog oz. 14 točkovanih enot s skupaj 22 točkami v I. delu (naloge, 

povezane z izhodiščnim umetnostnim besedilom – odlomek iz mladinskega romana 

Cvetke Bevc Škampi v glavi) in 19 nalog oz. 23 točkovanih enot s skupaj 33 točkami 

v II. delu (naloge, povezane z izhodiščnim neumetnostnim besedilom – prirejen intervju 

Jureta Krefta z režiserjem Mitjo Okornom Leto življenja). 

Šolsko povprečje je bilo višje od državnega pri 36-ih točkovanih enotah, pri 5-ih 

točkovanih enotah pa je bilo nižje.  

Pod državnim povprečjem so bile naloge: 

• 2. del, 2. nal. (TS: znanje/poznavanje) 

                                            
7 Poročilo je napisala Vida Novak. 
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Naloga je preverjala metajezikovno zmožnost. Učenci so morali z določanjem vrste 

izhodiščnega neumetnostnega besedila pokazati razumevanje jezikoslovnih izrazov 

praktičnosporazumevalno, uradovalno, strokovno in publicistično besedilo. 

Šolsko povprečje: 0,66; državno povprečje: 0,72; razlika: -0,06 

2. del, 6. nal. (TS: razumevanje/uporaba) 

Naloga je preverjala zmožnost razumevanja besedila. Učenci so morali povzeti 

bistvene podatke oz. iz besedila razbrati dogodek, ki je najbolj vplival na poklicno 

odločitev Mitje Okorna. 

Šolsko povprečje: 0,77; državno povprečje: 0,78; razlika: -0,01 

2. del, 7. nal. (TS: razumevanje/uporaba) 

Naloga je preverjala zmožnost razumevanja besedila. Učenci so morali povzeti 

bistvene podatke tako, da so v zaokroženem besedilu navedli tri nasvete, ki jih je Mitja 

Okorn namenil mladim. 

Šolsko povprečje: 0,77; državno povprečje: 0,80; razlika: -0,03 

2. del, 12. b nal. (TS: znanje/poznavanje) 

Naloga je preverjala metajezikovno zmožnost. Učenci so morali podčrtani glagol 

postaviti v nedoločnik. 

Šolsko povprečje: 0,44; državno povprečje: 0,34; razlika: -0,10 

2. del, 16. nal. (TS: razumevanje/uporaba) 

Naloga je preverjala jezikovno, in sicer skladenjsko zmožnost. Učenci so morali iz 

danih skladenjskih podstav tvoriti tvorjenki. 

Šolsko povprečje: 0,11; državno povprečje: 0,13; razlika: -0,02 
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Ugotovitve 

 

Letos so bili dosežki učencev OŠ Dobrova za 6,6 % nad slovenskim povprečjem. 

Večino nalog so tako naši učenci rešili uspešnejše kot njihovi sovrstniki. Veseli nas, da 

so učenci resno pristopili k reševanju nalog.  

 

Ugotavljamo pa, da se je kot zahtevna za naše učence izkazala dolžina izhodiščnih 

besedil oz. dolžina celotnega testa, saj so mnogi naši učenci (predvsem uspešnejši 

učenci, učenci, ki so preverjanje zelo resno reševali) povedali, da so predvsem zadnje 

naloge reševali v naglici.  

 

Preseneča nas, da so naši učenci slabše rešili nalogi, ki preverjata razumevanje in 

uporabo ter spadata v zeleno območje, kar pomeni, da sta to nalogi, ki sta preverjali 

zmožnost prve in druge taksonomske stopnje, po UN pa minimalne standarde. Morda 

lahko iščemo razloge za slabše rešeni nal. v (pre)hitrem, nenatančnem branju navodil.  

 

Prav tako sta bili slabše od državnega povprečja rešeni nalogi, ki preverjata 

metajezikovno zmožnost, kar pomeni, da bo potrebno v prihodnje vztrajati na 

prepoznavanju jezikovnih pojavov in rabi jezikoslovnih izrazov pri jezikoslovni analizi 

besedil. 

 

Veseli nas, da pri nobeni nalogi, ki je preverjala slovnično in pravopisno pravilnost ter 

slogovno ustreznost naši učenci niso bili pod slovenskim povprečjem, kar se je v 

preteklih letih dogajalo. 

 

Čeprav so bili rezultati na naši šoli nad slovenskim povprečjem, bo tudi v prihodnje 

potrebno: 

− nameniti posebno pozornost natančnemu oz. poglobljenemu branju besedil (UB in 

NUB), razumevanju zahtevnejših delov besedila oziroma posredno izraženih 

podatkov, sklepanju, analiziranju in utemeljevanju iz njih;  

− vpeljati nove, drugačne metode in oblike dela, ki bodo učence navajale na večjo 

samostojnost pri razčlenjevanju besedil;  

− spodbujati učence, da berejo v prostem času in o prebranem razmišljajo, pišejo 

(branje sicer že spodbujamo z bralno značko, tekmovanjem za Cankarjevo 

priznanje, govornimi nastopi in predstavljanjem prebranih knjig sošolcem, dolgim 

branjem) ter uporabljati taksonomsko zahtevnejša vprašanja pri pouku. 
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Kemija8 

Primerjava dosežkov šole na NPZ z državnim povprečjem 

 

Tabela 1: Osnovni podatki v % 

Dosežek na ravni šole Povprečno št. % točk 

Dosežek na ravni države: N=4504 

Dosežek na ravni šole: N=40 

46,5 ± 17,5 

44,7 ± 15,6 

Razlika (+/-)            - 1,8 ± 0,9 

 

Slika 1: Pregled dosežkov – primerjava OŠ Dobrova in Slovenija (SLO) 

 

 

 

Analiza je pokazala, da je pri NPZ iz kemije v 9. razredu povprečni dosežek učencev 

na šoli (44,7 %) primerljiv s povprečnim dosežkom učencev v Sloveniji (46,5 %). 

 

  

                                            
8 Poročilo je napisala Lea Orožen. 



Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta Osnovne šole Dobrova                                                             
za šolsko leto 2021/22  

       
 

 
45 

 

Primerjava dosežkov šole na NPZ pri posameznih nalogah z državnim 

povprečjem  

 

Pregled povprečij glede na tipe nalog in taksonomske stopnje 

 
V NPZ sta bila zajeta dva tipa nalog in 3 taksonomske stopnje. Oba tipa – izbirni tip z 

enim pravilnim odgovorom (ITEPO) ter kratki zaprti odgovori (KZO) – sta bila za 4,1 

odstotka pod državnim povprečjem. II. taksonomska stopnja (razumevanje in 

uporaba) je bila za 7,7 odstotka pod državnim povprečjem, medtem ko sta bili I. 

taksonomska stopnja (znanje in poznavanje) in III. taksonomska stopnja (samostojno 

reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, vrednotenje) le 0,8 odstotka 

pod državnim povprečjem. 

Po nalogah in postavkah so učenci najuspešneje reševali naloge tipa ITEPO (indeks 

težavnosti je bil 0,58), manj uspešno pa naloge tipa KZO (indeks težavnosti je bil 

0,37). ITEPO tip naloge so uspešneje reševali tudi učenci v SLO, saj so ti tipi nalog 

povprečno v rumeno obarvanem območju, medtem ko so tipi nalog KZO povzročale 

težave tudi najuspešnejšim 10 % učencem v SLO (barvno območje je nad modrim). 

Iz povprečja postavk lahko vidimo, da je 58 % učencev OŠ Dobrova rešilo pravilno 

naloge tipa ITEPO, kar je primerljivo s 60 % učencev v SLO (razlika je -0,02). 

Primerljiva je tudi vrednost, da je 37 % učencev OŠ Dobrova ter 38 % učencev v 

SLO rešilo naloge tipa KZO (razlika je -0,02). 

Najuspešnejše so učenci reševali naloge, ki spadajo v taksonomsko stopnjo I, tako 

na celotnem SLO območju kakor tudi na OŠ Dobrova, kjer povprečen indeks postavk 

znaša 0,58, saj so ti tipi nalog tudi v zeleno obarvanem območju in naloge so 

vsebinsko povprečno obsegale poglavje atom in periodni sistem. Enako velja za 

naloge, ki spadajo v taksonomsko stopnjo III, kjer povprečen indeks postavk znaša 

0,43 za OŠ Dobrova, kakor tudi za SLO in naloge povprečno spadajo v modro 

Točke

Preizkus Naloga Postavka (možne) SLO Šola SLO Šola SLO Šola Razlika Povprečno najbolj pogosta vsebina glede na določeno taksononmsko stopnjo oz. tip naloge Taksonomska stopnja - NPZ Tip naloge Območje težavnosti (največje število nalog glede 

na območje težavnosti/število vseh nalog)

P1 01-22 01-22b 17 4504 40 10,26 9,87 0,60 0,58 -0,02 Ogljikovodiki Izbirni tip z enim pravilnim odgovorom Rumeno (6/17)

P1 16-26 16a-26c 28 4504 40 10,72 10,25 0,38 0,37 -0,02 Snovi: čiste snovi in zmesi, lastnosti in spremembe snovi, zrak, voda Kratki zaprti odgovori Območje nad modrim (10/28)

P1 01-26 01-26c 23 4504 40 9,94 9,17 0,43 0,40 -0,03 Elementi v periodnem sistemu Razumevanje in uporaba (II. taksonomska stopnja) Rumeno (7/23), Območje nad modrim (7/23)

P1 01-25 05-26b 12 4504 40 5,2 5,16 0,43 0,43 0,00 Snovi: čiste snovi in zmesi, lastnosti in spremembe snovi, zrak, voda; Kisline, baze in soli;  Ogljikovodiki Samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, vrednotenje (III. taksonomska stopnja) Modro (4/12)

P1 04-25 04-25a 10 4504 40 5,84 5,79 0,58 0,58 -0,01 Atom in periodni sistem Znanje in poznavanje (I. taksonomska stopnja) Zeleno (3/10)

0 Št. učencev Točke (povp.) Indeks težavnosti Vsebinski podatki
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območje težavnosti z vsebino, ki se največkrat pojavi pri tem tipu nalog, in sicer: 

snovi: čiste snovi in zmesi, lastnosti in spremembe snovi, zrak, voda; kisline, baze in 

soli ter ogljikovodiki. Pri zajeti vsebini elementi v periodnem sistemu, ki se največkrat 

ponovi pri taksonomski stopnji II, pa je indeks težavnosti 0,40 za OŠ Dobrova ter 

0,43 za SLO (razlika je -0,03). Naloge te taksonomske stopnje v povprečju spadajo v 

rumeno območje kakor tudi v območje nad modrim. 

 
Naloge z najvišjim indeksom težavnosti na OŠ Dobrova  
 

 
 
Iz tabele je razvidno, da so učencem OŠ Dobrova delale največ težav naloge tipa 

kratki zaprti odgovori z II. taksonomsko stopnjo – razumevanje in uporaba, na 

področju vsebin – atom in periodni sistem ter ogljikovodiki. To je bilo razvidno že iz 

povprečnih vrednosti nalog in postavk, ki pa v povprečju segajo v modro območje oz. 

barvno območje nad modrim. 

4. naloga, ki sega v rdeče težavnostno območje, obsega vsebini atom in periodni 

sistem in kaže na nerazumevanje zgradbe atoma in kaj nam pove vrstno in masno 

število. Naloga 19 se uvršča med težje naloge, saj spada v modro oz. barvno 

območje nad modrim, torej tako nalogo reši le 10 % najboljših učencev. Pri nalogah z 

modeli lahko sklepamo, da učenci, ki jih rešijo, razmišljajo bolj kompleksno in bolj 

abstraktno. Pri nalogah 19 b) in 19 c) pa je pomembno razumevanje kemijskih reakcij 

ogljikovodikov. Nalogi 21 b) in 21 c) spadata v rumeno in modro območje. Za nalogo 

21 b) je bila stopnja težavnosti za OŠ Dobrova 0,5 (razlika stopnje težavnosti -0,13), 

za nalogo 21 c) pa 0,2 (razlika stopnje težavnosti -0,2). Pri 21 b) gre za “osnovno 

poznane elemente”, v primeru 21 c) pa je potrebno poznavanje oz. razumevanje 

žlahtnih plinov, ki imajo že bolj specifične značilnosti. Naloga 26 c) spada v barvno 

območje nad modrim, ker naloga zahteva natančen opis in poznavanje znakov za 

Točke

Preizkus Naloga Postavka (možne) SLO Šola SLO Šola SLO Šola Razlika Vsebina Taksonomska stopnja - NPZ Tip naloge Območje težavnosti

P1 05 05 1 4504 40 0,54 0,33 0,54 0,33 -0,21 Atom in periodni sistem Samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, vrednotenje Izbirni tip z enim pravilnim odgovorom Rdeče

P1 19 19.a 1 4504 40 0,25 0,07 0,25 0,07 -0,18 Ogljikovodiki Razumevanje in uporaba Kratki zaprti odgovori Modro

P1 19 19.b 1 4504 40 0,19 0,05 0,19 0,05 -0,14 Ogljikovodiki Znanje in poznavanje Kratki zaprti odgovori Območje nad modrim

P1 19 19.c 1 4504 40 0,34 0,12 0,34 0,12 -0,22 Kisikove organske spojine Razumevanje in uporaba Kratki zaprti odgovori Modro

P1 21 21.b 1 4504 40 0,63 0,5 0,63 0,5 -0,13 Atom in periodni sistem Razumevanje in uporaba Kratki zaprti odgovori Rumeno

P1 21 21.c 1 4504 40 0,4 0,2 0,4 0,2 -0,2 Atom in periodni sistem Razumevanje in uporaba Kratki zaprti odgovori Modro

P1 26 26.c 1 4504 40 0,14 0,03 0,14 0,03 -0,11 Elementi v periodnem sistemu Razumevanje in uporaba Kratki zaprti odgovori Območje nad modrim

Analize po nalogah, NPZ v 9. razredu OŠ 2022, kemija, šola: vsi učenci

Št. učencev Točke (povp.) Indeks težavnosti Vsebinski podatki
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nevarnost. Pri tej nalogi namreč ni bilo dovolj, če so učenci zapisali samo eno 

lastnost, ampak so točko dobili, če sta bili navedeni dve lastnosti. 

 

Analiza na ravni učenca: Primerjava dosežkov učencev z državnim povprečjem 

Prikaz podatkov za analizo uspeha pri predmetu kemija v odstotkih 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so rezultati učencev OŠ Dobrova primerljivi z rezultati 

na državni ravni. Če primerjamo med seboj rezultate 9. A in 9. B razreda, ugotovimo,  

da ni bistvenih razlik, saj je povprečje v obeh razredih 45 %, vendar je 9. A za 0,11 % 

boljši. Ko primerjamo med seboj dosežke fantov in deklet 9. A razreda, ugotovimo, da 

so fantje dosegli boljši uspeh od deklet, in sicer za 11,7 %, medtem ko so bila dekleta 

v 9. B razredu bolj uspešna od fantov, in sicer za 10,8 % ter presegla tudi SLO 

povprečje kar za 4,11 %. Lahko primerjamo tudi dosežke fantov 9. A in 9. B razreda in 

ugotovimo, da so bili fantje v 9. A boljši za 9,09 % od fantov v 9. B in so tudi presegli 

SLO povprečje za 2,38 %. Obraten uspeh pa lahko vidimo pri dekletih v 9. B razredu, 

ki so dosegla boljši rezultat od deklet v 9. A za 13,5 %.  

 

 

 

Niz Št. 

učencev 

Št. 

šol 

Povprečje Std. 

odklon 

Opombe 

1 4504 117 46,51 17,46 SLO 

2 40 1 44,72 15,63 9. A in 9. B 

3 20 1 44,78 15,96 9. A 

4 20 1 44,67 15,70 9. B 

5 13 1 48,89 16,41 fantje 9. A 

6 7 1 37,14 12,81 dekleta 9. A 

7 11 1 39,80 12,31 fantje 9. B 

8 9 1 50,62 17,98 dekleta 9. B 
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Rezultate lahko prikažemo tudi grafično (Slika 2): 

 

 

Slika 2: Analiza uspeha pri predmetu kemija po odstotnih točka v 20 % intervalih za 9. 

A, 9. B razred, ločeno po spolih glede na SLO povprečje 
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3. 3 Realizacija razširjenega programa  

3. 3. 1 Dodatni in dopolnilni pouk 

Realizacija po oddelkih od 1. do 5. razreda 

Oddelek 35 ur na letni ravni = 100 % 

realizacija 

Realizacija v % 

1. a 35/35 100,00 % 

1. b 34/35 97,14 % 

2. a 36/35 102,86 % 

2. b 40/35 114,29 % 

3. a 34/35 97,14 % 

3. b 34/35 97,14 % 

4. a 34/35 97,14 % 

4. b 33/35 94,29 % 

5. a 34/35 97,14 % 

5. b 34/35 97,14 % 

 

Realizacija po predmetih od 6. do 9. razreda 

Predmet Razred 35 oz. 32 ur na letni ravni 

= 100 % realizacija 

Realizacija v % 

Matematika 8., 9. 35/35 oz. 32/32 100,00 % 

Angleščina 8., 9. 35/35 oz. 32 100 % oz. 109,37 % 

Fizika 9. 34/32 106,25 % 

Kemija, 

biologija, 

naravoslovje 

8., 9. 34/35 97,14 % 

Zgodovina 6.  27/259 108 % 

                                            
9 DDP zgodovina je izvajala Ksenija Pišljar do 20. 3. 2022, ko je nastopila funkcijo pomočnice 
ravnateljice in je s svojo učno obveznostjo, kamor sodi tudi DDP, presegla dovoljen obseg ur 
poučevanja glede na normative, ki jih določa Pravilnik o normativih in standardih za OŠ. 
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Iz preglednice je razvidno, da so imeli učenci 6.–9. razreda dopolnilni in dodatni pouk 

pri posameznem predmetu le v določenem razredu, vendar so bili deležni le tega tudi 

učenci  razredov, ki jim uradno DDP ni bil dodeljen (npr. DDP iz matematike so lahko 

obiskovali tudi učenci 6. in 7. razreda). Zaradi pravilnega vodenja realizacije ur DDP 

zajema statistika le razrede, katerim je bil uradno le-ta določen. 

Na razredni stopnji je bila skupna realizacija DDP 99,42 %, na predmetni stopnji pa 

102,27 %.  

Skupna realizacija na ravni šole je bila 100,84 %. 

 

3. 3. 2 Neobvezni izbirni predmeti 

Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo za učence od 4. do 6. razreda v heterogenih 

skupinah 1 uro na teden, razen tuji jezik, ki se izvaja dve uri tedensko. V preteklem 

šolskem letu so bili učenci vpisani na naslednje neobvezne izbirne predmete: 

računalništvo, šport, umetnost in tehniko.  

Skupna realizacija neobveznih izbirnih predmetov po oddelkih in predmetih je 

prikazana v spodnji preglednici. 

NIP 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b Skupaj po 

predmetih 

Računalništvo 100 % 97,1 % 100 % 100 % 97,1 % 97,1% 98,55 % 

Šport 97,1 % 97,1 % 97,1 % Ni bil 

izbran 

105,7% 100 % 99,40 % 

Umetnost 97,1 % 97,1 % 100 % 97,1 % Ni bil 

izbran 

Ni bil 

izbran 

97,82 % 

Tehnika 97,1 % 97,1 % 100 % 100 % 100 % 97,1% 98,55 % 

Skupaj po 

oddelkih 

97,82 % 97,10 

% 

99,27   

% 

99,03   

% 

100,93  

% 

98,06 

% 

 

 

 



Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta Osnovne šole Dobrova                                                             
za šolsko leto 2021/22  

       
 

 
51 

 

3. 3. 3 Interesne dejavnosti 

V šolskem letu 2021/22 je bilo za interesne dejavnosti, izvedene po realizaciji, na 

razpolago 988 ur, od tega je bilo realiziranih 666 oziroma 67,74 %.  

Poleg omenjene kvote ur je pripadalo šoli še 380 sistemiziranih ur za pevski zbor, 

kolesarski izpit in ure interesnih dejavnosti s področja umetnosti ter tehnike in 

tehnologije.   

Razlog za nižjo realizacijo interesnih dejavnosti je bila popolna prekinitev izvajanja 

interesnih dejavnosti v jesensko-zimskem času zaradi slabih epidemioloških razmer 

in posledično navodil MIZŠ in NIJZ, da interesnih dejavnosti ne izvajamo oziroma jih 

izvajamo le po mehurčkih.  

 

3. 3. 4 Šola v naravi10 

Zimska šola v naravi: šola smučanja 

V januarju 2022 (med 3. 1. in 7. 1.) je bila izvedena šola smučanja za 7. razred v 

Ribnici na Pohorju. Z njo smo nadoknadil zaradi epidemije odpadlo ŠVN za isto 

generacijo v šolskem letu 2020/21. Zimske ŠVN se je udeležilo 42 od 47 učenk in 

učencev oziroma 89,36 %. 

Redno zimsko ŠVN za 6. razred, načrtovano za konec januarja 2022, prav tako v 

Ribnici na Pohorju, smo morali odpovedati zaradi povečanega števila okužb med 

učenci v obeh oddelkih in med učitelji.  

 

Letna šola v naravi: šola plavanja 

Letno ŠVN smo izpeljali za učence 4. razreda v Strunjanu med 6. 6. in 10. 6. 2022. 

Udeležilo se jo je 38 od 43 učenk in učencev oziroma 88,37 %. 

                                            
10 Povzeto iz poročil Ane Peček. 
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Poleg šole plavanja so bili učenci deležni še drugih dejavnosti: večerni pohod v 

Portorož, vožnja z ladjico do Pirana in obisk muzeja v Piranu, športne igre, družabni 

ples z DJ-em, ogled solin in pohod na Beli križ. 

Ob koncu šole v naravi so vsi splavali in glede na svoje usvojeno znanje so prejeli 

značke – bronasti delfin, srebrni delfin, zlati delfin. 

  

3. 4 Realizacija individualne in skupinske učne pomoči in delo z 

nadarjenimi učenci (ISP) 

3. 4. 1 Delo z učno šibkimi učenci brez odločbe o usmeritvi11 

Individualno in skupinsko pomoč za učno šibke učence brez odločbe o usmeritvi je v 

šolskem letu 2021/22 obiskovalo 21 učencev (11 dečkov in 10 deklic) od 1. do 8. 

razreda. 

Realizacija  ISP za učno šibke učence je bila v vseh oddelkih, razen v 3. b in 4. 

b, 100 %. V 3. b in 4. b je bila realizacija ISP 82 % oziroma 88 %, razlog za to pa 

so bile opravičene odsotnosti učencev in izvajalke.  

 

Učence so za učno pomoč predlagali razredniki. To so učenci, ki imajo specifične 

težave na področju učenja ali pa nimajo ustrezne podpore za izvajanje šolskega dela 

v domačem okolju.  

Na splošno imajo učenci, ki so vključeni v učno pomoč, težave s pozornostjo in 

koncentracijo, težave z razumevanjem slovenskega jezika, z branjem in posledično 

razumevanjem prebranega besedila, pri pisnem in ustnem izražanju, na področju 

grafomotorike, pri besednem razumevanju in imajo skromen besedni zaklad. Težje 

ohranjajo več informacij hkrati v spominu in ne zmorejo reševati kompleksnejših 

nalog. Imajo počasnejši tempo dela. Zapisi so nečitljivi, pisni izdelki skromnejši. 

Potrebovali so čustveno oporo, usmerjanje, spremljanje, spodbudo, dodatno 

motivacijo za šolsko delo, dodatno razlago in utrjevanje znanja.  

Za vsakega učenca posebej je izdelano poročilo o njegovem napredku. 

                                            
11 Povzeto iz poročila socialne pedagoginje in vodje šolske svetovalne službe, Petre Prevec. 
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3. 4. 2 Delo z učenci tujci 

V učno pomoč za učence tujce je bilo vključenih 7 učencev, ki prihajajo iz BIH, Srbije, 

Rusije in Ukrajine. Zanje so bili pripravljeni individualizirani programi. Pripravljenih je 

bilo tudi sedem individualiziranih programov za učence tujce. Učna pomoč oziroma 

učenje slovenskega jezika je potekalo večinoma enkrat na teden po ustaljenem 

urniku in v skladu z njihovim individualiziranim programom. Učenje slovenskega 

jezika je potekalo na podlagi priročnikov za učenje drugega jezika, ki smo jih prejeli 

na MIZŠ. Vsi učenci tujci so bili zelo motivirani za učenje slovenskega jezika. 

 

3. 4. 3 Delo z nadarjenimi učenci12  

Delo z nadarjenimi učenci je koordinirala socialna pedagoginja in vodja šolske 

svetovalne službe, Petra Prevec. 

V minulem šolskem letu je potekalo evidentiranje nadarjenih učencev 3. razreda in 

učencev 2. razredov, ki so jih predlagali učitelji na pedagoški konferenci. Izvedena je 

bila tudi predstavitev identificiranih učencev 4. razreda in načrtovanje dela z 

identificiranimi nadarjenimi oz. izdelava individualiziranih načrtov za posamezne 

učence od 4. do 9. razreda (INDEP) ter evalvacija dela z identificiranimi nadarjenimi 

od 5. do 9. razreda v mesecu juniju. 

Na zaključni konferenci učiteljskega zbora so učitelji podali pisna poročila o 

evidentiranih učencih v 3. razredu. Razredniki od 5. do 9. razreda so predlagali 

identifikacijo 6-ih učencev. Tako je bila oblikovana lista evidentiranih nadarjenih 

učencev, ki jih je bilo v šolskem letu 2021/22, 13 (2,94 %). V prihodnjem šolskem letu 

(2022/23) pa sledi proces identifikacije teh učencev. Učiteljici tretjih razredov sta bili 

informirani o ocenjevalnih lestvicah, o njihovem izpolnjevanju in vrednotenju za 

nadarjene učence. 

S starši učencev 4. razreda, ki so bili lani evidentirani, so bili izvedeni individualni 

telefonski razgovori. Vsi starši so podpisali izjavo, da so učenci lahko v postopku 

identifikacije. Meseca decembra 2021 je potekala identifikacija nadarjenih učencev. 

                                            
12 Povzeto iz poročila Petre Prevec. 
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Učenca je testirala psihologinja z Ravenovimi standardnimi progresivnimi matricami 

in Torrancovim testom ustvarjalnega mišljenja. Razredniki in učitelji 4. razreda so 

izpolnili ocenjevalno lestvico nadarjenosti učencev.  

Učitelji od 5. do 9. razreda so izpolnili Načrt dela z nadarjenimi učenci za vse 

identificirane učence in jih predstavili ter dali v podpis staršem in učencem. 

Razredničarka 4. razredov je izpolnila in dala v podpis staršem in učencem  

V vseh razredih je potekalo delo z nadarjenimi učenci v različnih oblikah:  

− notranja diferenciacija s poudarkom na razvijanju posameznikovih nadpovprečno 

razvitih sposobnosti in nadarjenosti,  

− fleksibilna diferenciacija,  

− dodatni pouk,  

− priprava na tekmovanja iz znanja (logika in drugi predmeti),  

− sodelovanje na različnih literarnih in likovnih natečajih, 

− sodelovanje v različnih interesnih dejavnostih,  

− sodelovanje v projektih na državni in mednarodni ravni (Erasmus+) 

− sodelovanje na šolskih prireditvah, 

− predstavitve plakatov, izdelava raziskovalnih nalog in seminarskih nalog,  

− ostalo opravljeno delo z nadarjenimi učenci pa so učitelji individualno predstavili v 

svojih zaključnih poročilih. 

 

V šol. l. 2021/22 je bil organiziran raziskovalni tabor za učence 7., 8. in 9. razreda v 

CŠOD Breženka, ki je potekal od 17. 9. do 19. 9. 2021. Vsebino programa so 

pripravile učiteljici matematike Darja Pleško in Karin Armič ter učiteljica naravoslovja 

in biologije Sandra Starešinič. Raziskovalnega tabora se je udeležilo 43 učencev. 

Nadarjeni učenci zaradi izrednih razmer niso imeli možnosti zastopati šolo na vseh 

tekmovanjih iz znanja in na športnih tekmovanjih, predstavili pa so se na šolskih 

prireditvah ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ob kulturnem prazniku, materinskem 

dnevu ter dnevu državnosti.  
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Zaradi izrednih razmer učenci v mesecu avgustu niso imeli možnosti sodelovanja na 

angleškem taboru na OŠ Dobrova s prisotnostjo native speakerjev The English 

Experience School of English iz Greenwicha, kot je bilo načrtovano. 

Pod mentorstvom knjižničarke Zvonke Španger so se nadarjeni učenci pripravljali na 

tekmovanja Vesele šole in predstavo dramskega krožka. 

Vsem učencem 9. razreda, ki so bili identificirani kot nadarjeni učenci, so bila ob 

zaključku šolskega leta izdana Potrdila o nadarjenosti, učenci z izjemnimi dosežki pa 

so prejeli dokumentacijo za Zoisovo štipendijo. Izdelana so bila poročila o 

nadarjenosti za Gimnazijo Bežigrad in Gimnazijo Vič. 

OŠ Dobrova je kandidirala na razpisu javnega poziva Zavoda RS za šolstvo za izbor 

sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov ali organizacijskih enot vzgojno-

izobraževalnih zavodov za poskus Koncept prepoznavanja nadarjenih otrok, učencev 

in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi. Prejeli smo povratno informacijo, 

da je kandidiralo več kot 100 šol. Izbrali so samo 5 OŠ z vrtcem, med katerimi, žal, ni 

bilo našega zavoda. S strani vseh osnovnih šol je velika potreba po prenovi smernic 

dela z nadarjenimi učenci. 
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3. 5 Realizacija dodatne strokovne pomoči za učence z odločbo o 

usmeritvi (DSP)13 

Na začetku šolskega leta 2021/22 je imelo dodatno strokovno pomoč 52 učencev 

(11,92 %), ob koncu šolskega leta pa je imelo dodatno strokovno pomoč 63 učencev 

(14,44 %). 

Dodatno strokovno pomoč je prejemalo 39 dečkov in 24 deklic. Število učencev, ki so 

imeli DSP, se je med šolskim letom spreminjalo, saj so nekateri učenci pridobili 

odločbe tudi med šolskim letom. Odločbo o usmeritvi in dodatno strokovno pomoč so 

dobile štiri učenke in sedem učencev, in sicer ena učenka in dva učenca iz drugega 

razreda, ena učenka in dva učenca iz tretjega razreda, ena učenka iz četrtega 

razreda, ena učenka in dva učenca iz šestega razreda in en učenec iz osmega 

razreda. 

Skupna realizacija DSP je bila 95 %. 

K individualnim obravnavam je večina učencev vestno prihajala. Učenci, ki so 

kasneje prejeli odločbo – med šolskim letom, so imeli, v soglasju s starši, ure 

dodatne strokovne pomoči organizirane tudi izven pouka. Ta način organizacije se je 

pojavil zaradi prezasedenosti posameznih učiteljev in specialnih oziroma socialnih 

pedagoginj, ki niso mogli drugače organizirati urnika dodatne strokovne pomoči. Višja 

realizacija ur dodatne strokovne pomoči pri posameznih učencih je zaradi nudenja 

dodatne strokovne pomoči specialnih pedagoginj in socialne pedagoginje učencem, 

ko so potrebovali kakšno dodatno uro za utrjevanje in ponavljanje učne snovi ob 

popravljanju negativnih ocen ali pa zaradi pisanja preizkusov znanja izven razreda. 

S pomočjo dodatne strokovne pomoči so učenci utrdili svoje znanje in se pripravljali 

na pisno in ustno ocenjevanje znanja. 

Trije učenci s posebnimi potrebami niso uspešno zaključili šolskega leta 2021/22 in 

ponavljajo razred (en učenec v 2. b razredu in dva učenca v 6. razredu). Ena učenka 

s posebnimi potrebami je imela popravni izpit pri matematiki, ki ga je uspešno 

opravila v prvem roku.  

                                            
13 Povzeto iz zaključnega poročila vodje učiteljev DSP, Nataše Biber. 

file:///D:/Users/Ravnateljica/Desktop/OS%20DOBROVA/3_Letna%20poročila_realizacija%20LDN/Letna%20porocila/Letno%20poročilo_2021_koncno.docx%23_Toc95906261
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3. 6 Realizacija drugih dejavnosti 

3. 6. 1 Tekmovanja iz znanja  

Področje Zlato priznanje 
(državna raven) 

Srebrno 
priznanje 
(državna raven) 

Bronasto 
priznanje 
(šolska raven) 

Lego konstruktorstvo 

(Petra Šibelja Gorše) 

2 / / 

Lego konstruktorstvo 

(Darja Pleško) 

/ / 4 

Vesela šola 6.–9. r. 

(Zvonka Španger) 

/ 4 9 

Vesela šola 4., 5. r. 

(Simona Dekalan) 

/ 1 3 

Cankarjevo 

tekmovanje 

(Vida Novak) 

/ 2 18 

Razvedrilna 

matematika 

(Mojca Carmen Bezamovski 

Fernandez) 

/ 1 15 

Astronomija 

(Mojca Carmen Bezamovski 

Fernandez) 

/ / 1 

Fizikalni čmrlj 

(Štefanovo 

priznanje)* 

(Mojca Carmen Bezamovski 

Fernandez) 

/ 3 / 

Proteus – biologija 

(Sandra Starešinič): 

/ / 8 

Angleščina 

(Polona Kolenc) 

/ / 9 
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Bober – računalniška 

pismenost 

(Tanja Bohinc) 

1 / 27 

Matemček** 

(Karin Armič) 

3 1 / 

Kenguru – 

matematika*** 

(Karin Armič) 

1 3 11 

Logika 

(Karin Armič) 

1 / 49 

Logična pošast**** 

(Karin Armič) 

/ 5 / 

    

    

*Šolska raven: 7 učenk in učencev 8. in 9. razreda 

**Biserno priznanje na šolski ravni: 9 učenk in učencev 

    Bronasto priznanje na šolski ravni: 18 učenk in učencev 

*** Bronasto priznanje na šolski ravni: 54 učenk in učencev (od 1. do 9. razreda) 

**** Biserno priznanje na šolski ravni: 32 učenk in učencev 

       Bronasto priznanje na šolski ravni: 31 učenk in učencev 

Kresnička – naravoslovje (Sandra Starešinič): 5 priznanja na šolski ravni 
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3. 6. 2 Športna tekmovanja  

 

Medobčinsko tekmovanje dvoranski nogomet – starejše učenke 2. mesto 

Medobčinsko tekmovanje košarka – starejši dečki 4. mesto 

Medobčinsko tekmovanje košarka – mlajši dečki 4. mesto 

Medobčinsko tekmovanje odbojka – starejši dečki 2. mesto 

Medobčinsko tekmovanje odbojka – mlajši dečki 4. mesto 

Medobčinsko tekmovanje nogomet – starejši dečki 4. mesto 

Medobčinsko tekmovanje nogomet – mlajši dečki 4. mesto 

Področno tekmovanje alpsko smučanje – veleslalom 7. mesto 

Področno tekmovanje dvoranski nogomet – mlajše učenke 1. mesto 

Področno tekmovanje badminton – ekipno 2. mesto 

Področno tekmovanje atletski pokal – posamezno učenci in 
učenke 

3 x 1. mesto 
2 x 2. mesto 
2 x 3. mesto 

Polfinalno tekmovanje dvoranski nogomet – starejše učenke 3. mesto 

Državno tekmovanje badminton – posamezno starejša učenka 2. mesto 

Državno tekmovanje deskanje na snegu – ekipno 1. mesto 



Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta Osnovne šole Dobrova                                                             
za šolsko leto 2021/22  

       
 

 
60 

 

Državno tekmovanje deskanje na snegu – posamezno učenka 1. mesto 

Državno tekmovanje atletski pokal – posamezno mlajši učenec 2. mesto 

Finalno državno tekmovanje ŠKL – tee ball  

 

2. mesto 

Finalno državno tekmovanje ŠKL – med dvema ognjema, 3. in 4. 

razred, 3. in 6. razred 

5. mesto 

6. mesto 

 

3. 6. 3 Natečaji 

PASAVČEK  

Koordinator: Petra Šibelja Gorše, sodelujoči mentorji: Nina Smej, Branko Bizjak, 

Anna Lotte Mulej 

Čas izvedbe: september 2021–april 2022, vključeni so bili učenci 1. in 2. razredov 

VARNO V VRTEC IN ŠOLO 

Koordinator: Petra Šibelja Gorše 

Čas izvedbe: oktober–november 2021, april 2022, sodelovala je 3. skupina OPB (2. 

razred) 

SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO 

Koordinator: Nina Smej, sodelujoča mentorica Petra Šibelja Gorše v 3. skupini OPB 

Plakat je bil izbran za zaključno razstavo. 

 

EVROPA V ŠOLI: BREZ MODRE NI ZELENE, BREZ VODE NI ŽIVLJENJA 

Mentorici na likovnem in literarnem natečaju: Petra Šibelja Gorše, Nina Smej 

Učenka 2. a se je v likovnem in literarnem natečaju uvrstila iz regionalnega na 

državno tekmovanje.  

Mentorica na literarnem natečaju: Vida Novak 



Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta Osnovne šole Dobrova                                                             
za šolsko leto 2021/22  

       
 

 
61 

 

Pet učencev je sodelovalo s svojimi literarnimi izdelki – pesmicami – na literarnem 

natečaju z naslovom »Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja«. 

 

VSESLOVENSKI DAN HABITATA 2021 – JAZ, PODNEBJE IN ARHITEKTURA 

Mentorica: Petra Šibelja Gorše, sodelovali so učenci 3. skupine OPB 

S plakatom smo dosegli drugo mesto na državnem nivoju. 

 

TEDEN MOŽGANOV 2022, SINAPSA: likovni in literarni natečaj kapitan in ladja 

Mentorica: Petra Šibelja Gorše  

Skupinski plakat je bil izbran za 1. mesto na državnem nivoju. Avtorji izdelka so 

bili učenci 2. razreda. 

 

Svetovni haiku natečaj za otroke z naslovom »Mesta« 

Mentorica: Vida Novak 

Kar nekaj naših učencev je sodelovalo na 17. svetovnem haiku natečaju z naslovom 

"Mesta". V Slo. so natečaj koordinirali na OŠ Cerkno, kamor je bilo potrebno do 28. 2. 

2022 poslati izdelke. Tu so nato naredili selekcijo in nekaj najboljših poslali na 

Japonsko. V slovenskem delu je 5 haikujev prejelo "JAL GRAND PRIZE", 20 haikujev 

pa "GRAND PRIZE". Med dobitniki "GRAND PRIZE" sta tudi naši učenki, in sicer: 

Jerneja Stopar in Katja Žerovnik.  

 

Tekmovanje v pisanju kratke zgodbe v angleščini (projekt Gimnazije Vič – 

Obeležitev svetovne noči knjige) / Short Story Competition (World Book Night) 

Mentorica: Polona Kolenc 

Short Story Competition je tekmovanje v pisanju kratke zgodbe v angleščini, ki ne 

sme presegati sto besed. Projekt je potekal od septembra 2021 do konca februarja 

2022. Sodelujejo literarno nadarjeni učenci/ke z dobrim znanjem angleškega jezika, 

predvsem tisti iz 8. in 9. razreda. Namen dejavnosti je spodbujanje domišljije in 

ustvarjalnosti z roko v roki s samostojnim, svobodnim izražanjem v angleščini; 

izražanje v angleščini, ki močno presega šolski okvir. 
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Zastavljeni cilji so bili doseženi – objavljene kratke zgodbe treh naših učenk v 

publikaciji Gimnazije Vič. 

 

3. 6. 4 Projekti 

V minulem šolskem letu smo uspešno izvedli kar nekaj projektov na ravni 

posameznih razredov, podaljšanega bivanja ali celotne šole.  

Zdrava šola14  

Projekt poteka pod krovno zvezo Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

V lanskem šolskem letu je bila rdeča nit projekta MI VSI ZA LEPŠI JUTRI, kar 

pomeni, da smo se še naprej prvenstveno ukvarjali z duševnim zdravjem. 

Kot koordinator projekta sem se udeležila vseh srečanj Zdravih šol v ljubljanski regiji. 

Na teh srečanjih smo bili koordinatorji deležni krajših predavanj, ki so bila vsa 

organizirana preko Zoom-a. 

Na teh srečanjih smo poslušali Alenko Tančič Grum (Psihična odpornost v 

vsakdanjem življenju), Domna Kralja in Jernejo Lorber (Psihološka prva pomoč), čas 

pa je bil namenjen tudi predstavitvi novega priročnika Kaj lahko naredim, da mi bo 

lažje. Priročnik je sodoben in ga je mogoče uporabljati tudi v digitalni obliki. 

Predstavljen je bil tudi vsem slovenskim svetovalnim delavcem. Predstavitve se je 

udeležila tudi šolska svetovalna delavka Petra Prevec. 

Posodobljen je tudi Priročnik za preventivno delo z mladostniki Zorenje skozi To sem 

jaz.  

V sklopu projekta To sem jaz je bila ustvarjena spletna stran, ki nagovarja mlade k 

aktivnemu sodelovanju. Stran je ažurna in ponuja pester izbor vsebin z jasnimi 

namigi reševanja težav. 

Tudi na OŠ Dobrova smo se v tem kontekstu lotili priprave programa za tekoče 

šolsko leto. Zaradi epidemije in z njo povezanimi posledicami smo v času vračanja k 

                                            
14 Poročil je napisala koordinatorka projekta, Metka Turk. 
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pouku v šoli sledili navodilom NIJZ-ja in ga poskušali organizirati tako, da bi bil 

proces učenja čim manj moten. 

Na sestanku članov tima smo določili osnovne smernice projekta, ki je sledil osnovni 

niti projekta.  

Vodilo je bilo vzdrževanje dobre klime v šoli, popestriti pouk z gibalnimi in 

razvedrilnimi odmori, organizirat čim več aktivnosti, kjer se učenci med seboj družijo, 

sodelujejo, izmenjujejo svoja mnenja, izkušnje in si med seboj pomagajo, ko vidijo, 

da je nekdo potreben pomoči. 

Ker so bili vsi razredi vezani na pouk v svojih matičnih razredih, smo se v začetku 

odločili, da ga uredijo po svojih željah, da skrbijo za red in v njem ustvarijo prostore, 

ki so namenjeni obveščanju, zabavi oz. sprostitvi. 

Tudi v tem letu smo načrtovali ocenjevanje razredov po modelu NAJ RAZRED, ki 

smo ga do preteklega šolskega leta izvajali le na razredni stopnji. V tem šolskem letu 

pa smo želeli dejavnost prenesti tudi na predmetno stopnjo. Kriteriji za ocenjevanje 

so bili že narejeni. Potrebno jih je bilo dopolniti z delom, ki se navezuje na 

pregledovanje domačih nalog in določiti nove nosilce dejavnosti na razredni in 

predmetni stopnji. 

Dejavnost smo opustili v mesecu januarju, saj zaradi karanten, izolacij in daljših 

odsotnosti učencev ter učiteljev nismo imeli pogojev za spremljanje oz. ocenjevanje 

razredov. 

Tudi v šol. l. 2021/22 letu smo načrtovali izbor POZITIVCEV, kar pomeni, da smo po 

vnaprej določenih kriterijih na koncu šolskega leta v vsakem razredu, skupaj z 

učenci, izbrali najbolj pozitiven par (učenka, učenec). Izbrana učenca sta izkazala 

osebni napredek, ki se je odražal tako na osebnem kot na razrednem nivoju. 

Svetovalna delavka je organizirala več predavanj, ki so imela preventivni značaj in 

so bila v glavnem namenjena učencem predmetne stopnje. 

Predavanje Inštituta Andreja Marušiča  A se štekaš je bilo namenjeno tudi učiteljem 

(26. 8. 2022). Predavanje Pogovor o samomoru je vodila Nuša Š. Zadravec. 

Kasneje je bila delavnica  izvedena tudi z učenci obeh devetih razredov. 
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Safe.si je izvedel predavanje O varni rabi interneta, ki je ozaveščalo o pasteh 

interneta. Predavanja so se udeležili učenci tretje triade. 

Policist Jani Pravdič izvede predavanje z naslovom Ne, nasilje in Reci ne drogam. 

Petra Prevec, Simona Glavič in Metka Turk smo izvedle delavnico projekta Neon v 

prvem razredu. Delavnica je namenjena preprečevanju medvrstniškega nasilja in 

spolni zlorabi oz. ugrabitvi. Učenci se srečajo s konkretnimi situacijami in načini 

reševanja. 

Sandra Starešinič, Vida Novak in Metka Turk smo poskrbele za oglasno desko (dan 

zemlje, teden pisanja z roko, dan boja proti kajenju). Za oglasno desko je skrbela tudi 

učiteljica za gospodinjstvo, ki je učence nagovarja o zdravem načinu prehranjevanja. 

Načrtovali smo minuto za zdravje, ki bi se izvajala po potrebi v času pouka.  

Sandra Starešinič je skupaj s Karin Armič in Darjo Pleško organizira raziskovalni 

tabor, ki je bil namenjen učencem od 7. do 9. razreda in katerega namen je bil 

pridobivanje socialnih veščin in doživljajsko učenje.  

V decembru smo člani tima pripravili praznični program, ki je bil namenjen vsem 

učencem šole. 

Ker se je v tem času poslavljal takratni ravnatelj, so učenci po razredih pripravili 

program, s katerim so se osebno poslovili od ravnatelja. V prireditvi, ki je potekala po 

razredih in na koncu na igrišču šole, je sodeloval tudi pihalni orkester Dobrova. 

V tem času je bilo izvedeno več tehniških dni, ki so bili namenjeni izdelavi daril in so 

ustvarili bolj sproščeno in praznično vzdušje. 

Kot leta prej sta Andreja Mutec in Tatjana Diaci pripravili dejavnosti v Decembru 

presenečenj. Praznični sejem smo zaradi epidemije izpustili s programa. 

Marša Plohl Turk je z učenci pripravila proslavo, vendar ta ni potekala v živo. 

Vida Novak je načrtovala in še naprej vodila šolsko revijo Dobrov(olj)ček ter v izbor 

knjig za domače branje vključila knjige z vzgojno tematiko. 

Knjižničarka je v tem šolskem letu z učenci devetih razredov pripravila gledališko 

predstavo, ki se je vsebinsko navezovala na čas corone. 

Izvedli smo dve humanitarni akciji – Otroški nasmeh in Otroci za otroke. 
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V tem šolskem letu si želimo znotraj razredov intenzivneje usmeriti učence k 

medsebojni pomoči, ki je vezana na posredovanje informacij, zapisov in neposredni 

pomoči pri učenju. 

Obuditi želimo Bralne urice in pomoč starejših mlajšim pri tehniških dnevih. 

Petra Šibelja prevzame tudi v tem šolskem letu koordinacijo natečajev. Učenci 

sodelujejo na več natečajih. Večina jih je izvedenih v času podaljšanega bivanja. 

Zaživel je šolski radio, za katerega je skrbela Zvonka Španger.  

 

Evalvacija projekta 

V šolskem letu 2021/22 smo zaradi izrednih razmer prilagajali dejavnosti in pouk, ki 

je bil vezan na matične učilnice in do pomladi težko izvajali dejavnosti, pri katerih bi 

se učenci različnih razredov med seboj mešali. 

Ker je bilo odsotnih veliko razredov in učiteljev, smo opustili dejavnost NAJ RAZRED 

in delo usmerili na posamezne razrede. 

Vse druge dejavnosti so bile korektno izpeljane, razen govorilnih ur za učence, ki so 

po mnenju učiteljev težko izvedljive, saj za njih ni bilo predvidenega časa. 

V omejenem obsegu so bile izvedene dejavnosti, ki so vezane na medrazredno 

povezovanje. Tudi vrstniška pomoč je bila izvajana v manjšem obsegu, kot smo si 

zadali. 

Nekaj aktivnih učiteljev Zdrave šole je sodelovalo tudi pri mednarodnem projektu 

Erasmus, ki se je v tem šolskem letu zaključil, kar je pomenilo, da so bile izmenjave 

organizirane v zelo kratkem časovnem intervalu. Kljub temu je bil projekt dobro 

načrtovan in izveden.  

Po sestanku z ravnateljico in ožjim timom projekta smo se odločili, da vodja projekta 

ostanem Metka Turk, vendar se vsi navzoči  strinjamo, da se mora projekt v svoji 

temeljni obliki spremeniti. Na šoli bomo s projektom še naprej sledil smernicam NIJZ-

ja, hkrati pa sledili na novo izdelani viziji šole. 

Dogovorili smo se, da bo v prvi vrsti potrebno na vseh nivojih izboljšati komunikacijo. 

Z načrtovanjem smo se ukvarjali v mesecu avgustu. 
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Mars15 

Projekt MARS izvajamo skupaj s podjetjem Mediade, Srednjo šolo tehniških strok 

Šiška, OŠ Dobrova, OŠ Dravlje, OŠ Vič in lokalnimi uspešnimi podjetji 

(Schwarzmann, Plevnik, Omega Air, Lek). Namen projekta je dvig zanimanja za 

tehniko med učenkami in učenci osnovnih šol, popestritev pouka TIT ter povezovanje 

šolstva in gospodarstva. Učenci 8. razredov so v okviru projekta reševali realne 

inženirske in družboslovne izzive.  

V šol. l. 2021/2022 smo prvič sodelovali v takem projektu, morda bi bilo smiselno 

nadaljevati, saj smo spoznali, da bi marsikatero stvar lahko nadgradili in izboljšali, na 

primer otroke bolj motivirali, da bi bolj resno pristopili k reševanju izzivov, celo šolsko 

leto spremljati njihovo delo in napredek, ne zgolj na tehniškem dnevu. Smiselno bi 

bilo povabiti predstavnike, ki so pripravljeni še dodatno sodelovati, k rednim uram 

naravoslovnih predmetov (konkretno podjetje Schwarzmann) na začetku šolskega 

leta kot motivacija učencem. Kar nekaj učencev je bilo ob zaključku projekta, ob 

obisku SŠTS Šiška, navdušenih nad šolo in njihovim programom. Nekatera podjetja 

so tik pred začetkom odpovedala sodelovanje, zato je bilo potrebno v zadnjem hipu 

določene dejavnosti prilagoditi. 

V tem šolskem letu je bil izpeljan projekt GirlsDoCode na začetnem in na 

nadaljevalnem nivoju. 18 deklic se je izobraževalo na področju računalniškega 

razmišljanja in programiranja. Programiranje je še vedno mišljeno kot moški poklic, 

zato je nujno potrebno spremeniti mišljenje in pokazati, da tudi deklice zmorejo. S 

projektom si želimo nadaljevati, saj je IKT v sodobni družbi bistvenega pomena. 

 

Girls do code16 

 

V šolskem letu 2021/22 smo na OŠ Dobrova že drugič izvedli brezplačni računalniški 

tečaj za dekleta. V šolskem letu 2020/21 smo organizirali začetni tečaj, v šolskem 

letu 2021/22 pa smo nadaljevali z nadaljevalnim tečajem. Udeležilo se ga je nekaj 

deklet, ki so tečaj obiskovala že v lanskem šolskem letu, ter nekaj novih učenk. Vse 

                                            
15 Poročilo je napisala koordinatroka projekta, Darja Pleško. 
16 Poročilo je napisala Tanja Bohinc. 
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deklice so že imela nekaj računalniškega predznanja, ki so ga tekom 22-urnega 

tečaja še poglobila. 

Dekleta so brezplačno spoznavala osnovne koncepte programiranja, metode 

reševanja problemov, izvedla in razvila nekaj lastnih projektov ter iger, se naučila varne 

uporabe interneta in razvijala inovativnost, ustvarjalnost ter delo v skupini. 

Dekleta je poučeval in vodil MIE (Microsoft Innovation Educator) certificirani 

izobraževalec. 

Projekt je omogočen s podporo podjetja Celtra. Organizator in izvajalca projekta pa sta 

Digital School in Genesis Simbioza – socialno podjetje. Na OŠ Dobrova sem projekt 

vodila učiteljica matematike in računalništva Karin Armič.  

S tečajem smo začele meseca januarja. Čeprav je letošnje šolsko leto delno 

zaznamovala epidemija, smo tečaj opravili v živo v šoli. Nekaj več težav smo imele z 

organizacijo oz. z izbiro termina, saj se je število dejavnosti v šoli povečalo in smo na 

začetku težje uskladile urnike. Vsa srečanja so, za razliko od lani, potekala v živo.  

Vsa dekleta so pridobila veliko novega znanja. Prejele so diplome, majice z napisom 

GirlsDoCode in še nekaj simboličnih nagrad. 

Projekt smo zaključile 3. 6. 2022. 

V kolikor bo interes med dekleti, bomo s tečajem nadaljevali tudi v naslednjem šolskem 

letu. 

 

Pasavček17 

Projekt Pasavček je potekal skozi celo leto do začetka meseca aprila. V oddelku 

podaljšanega bivanja smo v 4. skupini OPB  (2. b razred – sodelovalo je 20 učencev 

in učenk) izvedli projekt Pasavček. V projekt so bili vključeni: Petra Šibelja Gorše 

(koordinatorka), Branko Bizjak, Nina Smej in Anna Lotte Mulej. 

Osnovni namen projekta Pasavček je spodbujanje pravilne uporabe otroških 

varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo.  

Učence smo seznanili o prav posebnem  pasavčku, ki animira otroke na naših 

prireditvah, jih povpraša, ali uporabljajo otroški sedež ter jih po demonstriranju 

                                            
17 Iz poročila koordinatorke projekta, Petre Šibelja Gorše. 
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pravilne uporabe nagradi z izdelki Pasavčka (baloni, tatoji).  

Vizija projekta je bila: VSI VIDNI; VSI PRIPETI, VSI SKRBIMO ZA SVOJO 

VARNOST. 

Veliko smo se pogovarjali o tem, da moramo biti pripeti, ko se peljemo z avtom ter kje 

morajo sedeti. Učenci so bili tudi seznanjeni s posledicami, če v avtu med vožnjo 

nismo pripeti. Veliko poudarka je bilo tudi na pogovoru in opozorilu o tem, kaj lahko 

učenci sami storijo za večjo varnost v prometu, izdelali smo tudi obešanke s 

Pasavčkom, ki se jo namesti na avtosedež. 

Pisali smo pesmi, sestavljali smo zgodbice, veliko smo risali na temo projekta ... 

Med šolskim letom sem jim prebrala poučno knjigo Pazi, promet!, ob kateri smo z 

učenci ugotavljali pravilno in nepravilno obnašanje na cesti. Knjiga je bila vedno na 

voljo v razredu. Učenci so jo z veseljem listali in se o vsebini pogovarjali med seboj. 

Naučili smo se tudi veliko prometnih znakov (stop znak, prednostna cesta, 

enosmerna cesta, prehod za pešce, parkirišče …). Prometne znake sem jim 

fotokopirala, učenci so jih z voščenkami in flomastri prerisali ter spodaj napisali, kaj 

pomeni določen prometni znak. Pogovarjali smo se o tem, kako prihajajo v šolo.  

Razdelila sem jim kartončke, s pomočjo katerih smo spremljali pripetost z varnostnim 

pasom in na katere je vsak dobil štampiljko Pasavčka za tisti dan, ko se je peljal z 

avtom in je bil v avtu pripet. V ta namen smo vključili tudi starše, ki smo jim razložili 

potek spremljanja pripetosti njih ter njihovih otrok pri vožnji z avtomobilom. Učenci so 

se zelo veselili, da so lahko vsakič, ko so bili pripeti, dobili kljukico in tudi štampiljko.  

Otroke smo informirali o pomembnosti uporabe varnostnega pasu ter otroških 

varnostnih sedežev, spremljanje pripetosti z varnostnim pasom otrok in voznikov na 

poti v/iz šole/vrtca, pogovori in demonstriranje pravilnega pripenjanja z varnostnim 

pasom, spodbujanje dobrih zgledov in pozitivnih sporočil glede pripenjanja z 

varnostnim pasom (npr. Varnostni pas je vez z življenjem. Red je vedno pas pripet.), 

ocenjevanje naletne teže potnikov (npr. naletna teža 80 kg težkega voznika pri 90 
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km/h je 6 ton), različne teme s področja varnosti v prometu ... Več informacij sem 

našla na spletni strani AVP. 

Izdelali smo tudi dva velika plakata, na katera so učenci narisali pot v šolo ter 

velikansko križišče s prometnimi znaki, krožišče, ceste z avtomobili ter ljudmi, ki so v 

avtu in na avtobusu pripeti z varnostnim pasom. Narisali so tudi policista, ki usmerja 

promet.  

Na šolsko igrišče smo s sodelavci postavili poligon za kolesarje, voznike s skiroji in 

pešce. Uporabili smo krede, stožce in prometne znake. Poligon je vseboval  prehode 

za pešce, ceste, križišča, prometne znake in pločnike. Učenci so odigrali udeležence 

v prometu, upoštevati so morali prometne predpise in pri tem so se zabavali. 

Ker menim, da je varnost učencev na prvem mestu in če jo hočemo zagotoviti v polni 

meri, moramo osveščati učence že zelo zgodaj in redno. Pomembno je, da smo na 

cesti vidni in disciplinirani, da upoštevamo cestno-prometne predpise kot pešci, 

vozniki, kolesarji, rolkarji. Aktivna vloga učencev, staršev in učiteljev je pomembna, 

da se osnovna sporočila in spremembe vedenja utrdijo in bodo pripomogla k večji 

varnosti otrok in vseh udeležencev v prometu. 

S projektom bomo nadaljevali tudi naslednje leto.  

 

Varno v vrtec in šolo18 

Projekt Varno v vrtec in šolo sem letošnje šolsko leto izvajala v 2. b razredu oddelka 

podaljšanega bivanja. 

Prvi del projekta sem začela že z začetkom šolskega leta in sicer pod 

naslovom Varno v vrtec in šolo – začetek šole. Drugi del projekta pa je potekal po 

zimskih počitnicah.  

Glavni namen projekta je preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu – 

otroke in mlade. Začetek šole je vedno najbolj pereče obdobje za varnost otrok in 

mladih. Nekateri prvič pridejo v novo okolje, drugi so po dveh mesecih brezskrbnega 

življenja z mislimi drugje kot pri varnosti na cesti.  

                                            
18 Poročilo je napisala Nina Smej. 
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Cilj projekta je, da pri otrocih preventivno ozavestimo najbolj ranljivo skupino v 

prometu, nadgradimo celostno znanje o varnosti v prometu ter tako ozaveščamo o 

pomembni trajnostni komponenti.  

Izdelali smo tudi dva velika plakata, na katera so učenci narisali pot v šolo ter 

velikansko križišče s prometnimi znaki, krožišče, ceste z avtomobili ter ljudmi, ki so v 

avtu in na avtobusu pripeti z varnostnim pasom. Narisali so tudi policista, ki usmerja 

promet.  

Na šolsko igrišče smo s sodelavci postavili poligon za kolesarje, voznike s skiroji in 

pešce. Uporabili smo krede, stožce in prometne znake. Poligon je vseboval  prehode 

za pešce, ceste, križišča, prometne znake in pločnike. Učenci so odigrali  udeležence 

v prometu, upoštevati so morali prometne predpise in pri tem so se zabavali. 

Z učenci smo si pogledali, kako se varno nosi čelado, kako se prečka cesto in na kaj 

vse moramo biti pozorni pri prečkanju ceste. 

Ker menim, da je varnost učencev na prvem mestu in če jo hočemo zagotoviti v polni 

meri, moramo osveščati učence že zelo zgodaj in redno. Pomembno je, da smo na 

cesti vidni in disciplinirani, da upoštevamo cestno prometne predpise kot pešci, 

vozniki, kolesarji, rolkarji. Aktivna vloga učencev je pomembna, da se osnovna 

sporočila in spremembe vedenja utrdijo in bodo pripomogla k večji varnosti otrok in 

vseh udeležencev v prometu. 

V drugem delu projekta sem učencem predstavila skupine prometnih znakov, nato so 

jih narisali na risalne liste. V razredu smo naredili praktično predstavitev križišča, kjer 

so učenci aktivno nastopali kot udeleženci v prometu. 

S projektom bomo nadaljevali tudi naslednje leto.  

 

Pokončna drža19 

Projekt Pokončna drža sem izvajala v oddelku podaljšanega bivanja 2. b od meseca 

oktobra do maja. 

Gibalni in sedelni vzorci se utrjujejo že v predšolskem obdobju, zato menim, da je 

pomembno, da se tudi mlajši otroci skozi zabavne, kratke gibalne vaje osredinijo na 

                                            
19 Poročilo je napisala koordinatroka projekta, Nina Smej. 
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svoje telo in posledično z držo pri sedenju in hoji. Za nastanek slabe drže je najbolj 

rizična lega telesa sedenje. Zato je znanje in obvladovanje vaj sede osnovno orodje 

in veščina, ki jo mora sedanji človek od otroštva dalje osvojiti in vgraditi v svoje 

osnovne, samoumevne življenjske navade. Z vsakodnevno redno vadbo (vsaj 1x/dan 

6 do 9 minut) vzdržujemo in ohranjamo pokončno držo ter dobro psihofizično 

ravnovesje. Dobra drža pomeni dobro razmerje opravljenega dela telesa in duha, 

včasih lahko telo z dobro držo pomaga, da se bolje počutimo, včasih pa z voljo in 

znanjem pomagamo telesu, da vzdržujemo svojo pokončnost. To je delo, ki ga lahko 

opravimo samo sami. Problem slabe drže ni le vprašanje zdravega ali slabo razvitega 

mišično-skeletnega aparata posameznika, temveč tudi splošnega počutja. Bolj smo 

pokončni, več volje in energije imamo. Nevroznanost dokazuje, da je pokončna drža 

zelo dinamično stanje telesa in duha znotraj nas, ki ves čas niha okrog ravnovesja in 

se ga je potrebno naučiti ozavestiti, opazovati, sprejemati in spreminjati (veščina). 

Privzgojiti ravnovesje mišično-skeletnega aparata čim prej v otroškem obdobju je 

zelo pomembno. 

Cilj projekta  je uvedba vsakodnevnega ozaveščenega, pravilnega postavljanja drže. 

Otrokom želim kot dolgoročni cilj  privzgojiti sposobnost samo popravljanja ter 

občutka za pravilno, prožno, dobro pokončno držo. 

V  programu je bila opredeljena tako čustvena kot socialna vsebina (rast, sproščanje 

tesnobe, strahu, zavedanje, asertivnost, sočutnost …)  kot jasna, enostavna, 

dinamična vadba sede. Ko so otroci spoznali potek vaj, je trajala izvedba vaj od 6 do 

9 minut (odvisno od števila ponovitev).  Učenci so delali vaje z veseljem. Program 

Pokončna drža je pokazal pozitivne rezultate na področju fizičnega izboljšanja drže 

otrok, niso pa še učenci pridobili sposobnosti samo popravljanja. 

S projektom bom nadaljevala tudi naslednje šol. leto. Načrtujem, da bom v isti 

oddelek kot letos (naslednje leto 3. b) vstopala tudi naslednje šol. leto ter v dogovoru 

z razrednikom izvajala zastavljene vaje. S projektom bom nadaljevala tudi v svojem 

oddelku podaljšanega bivanja. Ob pripravljenosti razrednikov za sodelovanje sem 

pripravljena vstopati tudi v druge razrede 1. triade ter z učenci izvajati vaje. 
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Spodbujajmo prijateljstvo20 

Projekt Spodbujamo prijateljstvo sem izvajala pri učencih 2. b razreda v mesecih 

januar, februar in marec. 

Cilj in namen  projekta je otroke spodbujati k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu 

in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki.  

Skozi ustvarjanje ter razmišljanje učencev sem želela pridobiti odgovore/razmišljanja 

na naslednja vprašanja: Kaj je prijateljstvo? Kdo vse so naši prijatelji? Si lahko 

predstavljamo svet brez prijateljstva? Kaj in koliko nam prijatelji pomenijo? Kaj in 

katera so prijateljska dejanja? Kaj vse lahko delamo skupaj s prijatelji? Kako 

spodbujamo prijatelje? Česa si želimo pri prijateljih? Kaj pričakujemo od prijateljev? 

Smo ljubosumni na prijatelje? Kje so meje prijateljstva – kaj zamerimo prijateljem? 

Kakšni prijatelji smo sami? Kako ohranjamo in krepimo prijateljstvo? 

V projektu Spodbujamo prijateljstvo kot učiteljica vidim veliko pozitivnih plati, saj je 

pogovor o medsebojnih odnosih lahko vsakodnevno na urniku.  

V razredu pride namreč pogosto do konfliktnih situacij, kjer otrok reče, da drugi 

učenec ni več njegov prijatelj oziroma se z njim ne sme več igrati. Skozi dejavnosti so 

ugotovili, da smo si ljudje med seboj različni, imamo različne želje in potrebe, zato je 

pomembno prilaganje in strpnost. 

Z likovnim izdelkom smo združili to ”drugačnost”, saj je tudi vsak izmed učencev 

edinstven.  

Poslužili smo se kreativnih tehnik, kot so risanje, slikanje, pisanje … 

Na velik plakat so učenci zapisali, kakšen naj bi bil njihov prijatelj oziroma katera 

lastnost se jim zdi zelo pomembna. Naš plakat je bil tudi izbran, zato sem ga poslala 

na razstavo ter za objavo. 

Projekt je bil uspešen. V prihodnje se bodo učenci trudili, da bodo upoštevali  merila 

in poskušali biti ”boljši” prijatelji. Projekt bom izvajala tudi prihodnje leto. Naslednje 

leto imam v načrtu še izdelovanje zapestnic prijateljstva. 

 

                                            
20 Poročilo je napisala koordinatorka projekta, Nina Smej 
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Ti meni danes, jaz tebi jutri21 

Projekt Ti meni danes, jaz tebi jutri sem izvajala od meseca decembra do meseca 

aprila pri učencih 2. b razreda.  

Projekt »Ti meni danes, jaz tebi jutri« se posveča socialnim odnosom kot eni od 

nepogrešljivih komponent trajnostnega razvoja, posledično pa vpleta vse 

komponente trajnostnega razvoja. Otroke sem želela spodbuditi k razmišljanju o 

odnosih s starejšimi. Želela sem razviti oziroma nadgraditi čut za pomen 

medsebojnih odnosov. 

Na takšen način želim vplivati na otroke, starše in zaposlene v ustanovah o pomenu 

socialnih odnosov, ki se kristalizirajo v medosebnih odnosih, odnosih do ranljivih 

skupin, kar starejši vsekakor so, do okolja in narave … 

 Cilj projekta je razviti okolje, ki omogoča razvoj trajnostno naravnane, zdrave družbe. 

Aktivnosti so zajemale naslednja področja: 

− prazniki, 

− trajnostne akcije, 

− ogled risank/filmov s trajnostno vsebino, 

− raziskava v obliki anketnega vprašalnika. 

Projektne aktivnosti smo razdelili na 3 (tri) področja: prazniki, trajnostne akcije, ogled 

risank/filmov s trajnostno vsebino. Posamezne aktivnosti so se izvajale na naslednji 

način: a) Prazniki: decembrski možje, dan žena, materinski dan, velika noč – v času 

navedenih praznikov (december 2021–april 2022) 

Otroci preživijo čas med prazniki tudi s svojimi starimi starši, starši, drugimi sorodniki 

ali starejšimi ljudmi, o preživetem času potem otroci v skupini 

napišejo/narišejo/fotografijo o svojih občutkih, pomenu, pričakovanjih o tovrstnem 

druženju. 

Glavne aktivnosti so bile: povezovanje med starejšimi in mladimi. 

Projekt naj bi se tudi v prihodnje posvečal socialnim odnosom kot eni od 

nepogrešljivih komponent trajnostnega razvoja, posledično pa vpleta vse 

komponente trajnostnega razvoja. Otroke sem želela spodbuditi  k razmišljanju o 

                                            
21 Poročilo je napisala Nina Smej. 
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odnosih s starejšimi. Želela sem razviti oziroma nadgraditi čut za pomen 

medsebojnih odnosov. Ti so v času izrednih epidemioloških razmer še 

pomembnejši.  Na takšen način želim vplivati na otroke, starše in zaposlene v 

ustanovah o pomenu socialnih odnosov, ki se kristalizirajo v medosebnih odnosih, 

odnosih do ranljivih skupin, okolja in narave … V prihodnje želim razviti okolje, ki 

omogoča razvoj trajnostno naravnane, zdrave družbe. 

S projektom bomo naslednje leto nadaljevali. 

 

E-Twining22 

Od meseca januarja do maja smo z učenci 9. razreda sodelovali pri mednarodnem 

projektu E-Twinning z naslovom 7 Wonders of my Country. 

Nosilka projekta je osnovna šola iz Bolgarije, k njim pa smo se priključile še osnovne 

šole iz Slovenije, Hrvaške, Litve, Portugalske, Armenije, Turčije, Poljske, Španije, 

Romunije in Italije. 

Kronološki opis aktivnosti: 

Januar Priključitev k projektu – nosilka je OŠ iz Bolgarije, dodelitev 

uporabniških imen in gesel učencem, ki so sodelovali v projektu, 

razdelitev učencev v skupine. 

Februar Risanje in izdelava loga ter glasovanje za najboljši logo. Naša šola 

je naredila zmagovalni logo, ki smo ga uporabili za projekt. 

Predstavitev šol partneric in učencev drugim sodelujočim učencem  

na portalu My Twinspaces (v obliki videoposnetkov in s pomočjo 

programa Padlet s slikami in besedilom v angleškem in nemškem 

jeziku).  

Ogled predstavitev ostalih šol partneric in njihovih učencev, 

predstavitev učiteljev in države. 

Marec Work in class: Iskanje podatkov o slovenskih naravnih 

znamenitostih, diskusija in izbor sedmih naravnih čudes Slovenije, 

priprava slike zemljevida države in krajev 7 čudes na njem. Naložili 

                                            
22 Poročilo je napisala koordinatorka projekta, Nina Smej. 
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smo ga na stran "Zemljevid države – 7 čudes moje države". 

Pripravili smo video 7 čudes. Opis v angleščini, nekateri otroci so 

lahko o njih povedali v svojem materinem jeziku. Naložili smo ga na 

stran "Video – 7 čudes moje države". 

April Vsi materiali so bili naloženi v Twinspace in nato zbrani, e-knjigo pa 

so izdelali avtorji projekta. 

Maj/junij Objava  končne e-knjige "7 čudes moje dežele« oz. videoposnetka. 

Pisanje mnenj o projektu na spletnem forumu.  

Predstavitev videoposnetkov učencem šole. 

Evalvacijski webinar. 

 

 

Naša mala knjižnica23 

Koordinator: Barbara Lušina 

Člani tima: Vesna Bozovičar, Barbara Burjak, Alenka Čudič 

Projekt Naša mala knjižnica poteka v sodelovanju s KUD Sodobnost International, ki 

naredi izbor knjig in pripravi Ustvarjalnik, v katerem so zanimive in poučne naloge za 

učence. Projekt traja skozi celotno šolsko leto, vsak mentor pa si naredi svoj časovni 

okvir in plan dejavnosti.  

Cilji so bili: 

− spoznati različne domače in tuje nagrajene avtorje in njihova dela, 

− širiti bralno kulturo med učenci in dvigniti motivacijo za branje, 

− krepiti ustvarjalnost, 

− pri učencih krepiti moč lastnega izražanja, 

− širiti besedni zaklad. 

Zastavljene cilje uresničujemo skozi skupno branje, s pogovorom, z dodatnimi 

aktivnostmi in reševanjem zabavnih nalog v Ustvarjalniku. 

                                            
23 Iz poročila koordinatorke projekta, Barbare Lušina. 
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Evalvacija 

Učenci najbolj uživajo ob glasnem in doživetem branju učitelja. Vsebina jih pritegne in 

komaj čakajo nadaljevanje. Za uspešno izpeljano dejavnost ocenjujem nadgradnjo 

prebranega – povezovanje z likovno umetnostjo (npr. izdelava pripomočka iz knjige, 

risanje ilustracij in obnova s pomočjo kamišibaja). 

(Ne) nadaljevanje projekta 

Učiteljice si s projektom želimo nadaljevati, saj je odlična nadgradnja obravnavanih 

besedil. S pomočjo novih, neznanih knjig pritegnemo učence in jih spodbujamo k 

branju različnih knjig. Ob branju se sprostijo, umirijo in širijo besedni zaklad. 

 

Erasmus +24  

Koordinator: Alenka Čudič 

Člani tima: Petra Prevec, Metka Turk, Simona Glavič, Sandra Starešinič, Romana 

Novak Mlinar, Tanja Bohinc, Anna Lotte Mulej 

 

Opisno poročilo z evalvacijo 

Projekt Erasmus + je mednarodni projekt, ki je potekal tri šolska leta. V avgustu 2022 

se projekt zaključuje, do konca oktobra pa je potrebno oddati končno poročilo 

projekta (tehnični vidik oddaje končnega poročila, vnos podatkov v Mobility Tool+, 

vsebinsko izpolnjevanje končnega poročila in finančne vsebine).  

Partnerske šole projekta:  

− Ceip San Isidro (Aranjuez, Španija) 

− 14th Primary School Acharnes (Atene, Grčija) 

− Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 (Wodzislaw Slaski, Poljska) 

− Istituto compresivo Casentino (Stia, Italija) 

 

                                            
24 Iz poročila koordinatorke projekta, Alenke Čudič. 
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Glavni koordinator projekta je španska šola. 

Vsebina projekta je sledila naslovu ''Using technology to implement a healthy life''. 

Končni produkt projekta je spletna stran, ki je trenutno še v urejanju s strani vseh 

partnerskih organizacij.  

Projekt je zelo obsežen in zajema delovanje celotne šole in ne le Erasmus tima 

učiteljev ter učencev. Na šoli so bili aktivno vključeni v projekt učenci, ki so v šolskem 

letu 2019/2020 obiskovali 5., 6. ali 7. razred. Na različne mobilnosti je šlo 20 učencev 

iz omenjenih razredov, večinoma isti učenci in njihove družine pa so gostujoče otroke 

tudi gostile ne svojih domovih v času obiska Slovenije. 

Glavni cilji projekta: 

− povezovanje na evropski ravni, 

− urjenje komuniciranja v angleškem jeziku, 

− razvijanje zdravih navad učiteljev, učencev in njihovih družin, 

− izboljšanje samopodobe, 

− razvijanje odgovornosti, samostojnosti, 

− spoznavanje različnih kultur, 

− izmenjava mnenj, 

− sodelovanje na več nivojih v okviru projektnih obveznosti … 

 

V času poteka projekta je na šoli potekalo veliko dejavnosti v okviru naravoslovnih, 

kulturnih, športnih dni ter tudi pri pouku samem: 

− delo z različnimi inovativnimi računalniškimi programi (Scratch, Canva, Prezi, 

Kahoot, Glogster … ) s poudarkom na učencih; 

− kuharske delavnice (kranjska klobasa, priprava zdravih namazov, tradicionalni 

slovenski zajtrk … ); 

− analiza jedi (učenje o pripravi zdravih obrokov: kuharski postopki, hranilna 

vrednost, biološka vrednost); 
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− priprava jedi po receptih iz različnih držav; 

− izdelava virtualnih božično-novoletnih voščilnic (6. a razred) in izmenjava teh z 

učenci s partnerskih šol; 

− priprava predstavitev v povezavi z državnimi običaji ob praznikih (božič, novo leto) 

ter otroško prepevanje nacionalnih pesmi; 

− izvedba športnih delavnic; 

− priprava posnetkov, filmčkov, prezentacij za učiteljski zbor; 

− sodelovanje z lokalno skupnostjo (lokalni časopis, župan … ); 

− sodelovanje pri izdelavi vseh končnih produktov projekta (FB stran, Youtube kanal, 

kuharski blog, Twiter, eTwinning, spletna stran projekta … ). 

 

Evalvacija: 
Vse dejavnosti projekta so bile zelo obširne in zahtevne za izvedbo. Poleg izvedb 

širokega spektra dejavnosti na šoli, je bilo potrebno vsako mobilnost skrbno pripraviti, 

tako organizacijsko kot tudi vsebinsko.  

Menim, da smo bili pri delu uspešni, saj smo izpeljali vse predvidene aktivnosti, 

doseženi so bili vsi cilji projekta.  

(Ne) nadaljevanje projekta: 

Projekt se s tem šolskim letom zaključi, ker je bilo tako predvideno že v začetku. Za 

nadaljevanje se trenutno nismo odločili, ker je bil sam zaključek projekta naporen, 

zato zaenkrat ni bilo motivacije in želje po novih izzivih. Morda v prihodnje. 
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3. 6. 5 Bralne značke 

Literarna bralna značka25 

Letošnje tekmovanje za bralno značko je potekalo od 1. 9.  2021 do 1. 5. 2022. 

Knjižnica je ponudila seznam priporočenih knjig, učenci pa so lahko brali knjige tudi 

po lastni izbiri. Mentoric, ki so učence spremljale in vodile pri branju, je bilo letos 13. 

V vseh razredih so morali učenci prebrati pet knjig in se naučiti tri pesmi, težavnost 

oz. dolžina literarnih del se je stopnjevala glede na razred. Dogovorjene smo bili, da 

lahko učenci berejo knjige po lastni izbiri, ki naj bodo primerne njihovi starosti. 

Ob koncu bralne značke so vsi bralci dobili priznanja in nagradno knjigo Damjana 

Šinigoja Kjer veter spi, z zlatimi bralci pa to leto zaradi epidemije nismo šli na nagradni 

izlet v Benetke, ki ga organizira Društvo bralne značke. Upam, da bo drugo leto 

organiziran izlet vsaj kam drugam. 

Ob zaključku bralne značke nas je na šoli po dveh letih obiskala ustvarjalka Neli 

Filipič Kodrič. Učenci so bili precej nemirni in ne vajeni sedeti in nekomu prisluhniti. 

Gospa piše mladinske romane in otroške slikanice. 

Letošnja generacija devetih razredov, ki so postali zlati bralci, je bila številčnejša kot 

lanska. Lani so bili samo 3. 

Med epidemijo so bile knjižnice zaprte. Morda je tudi to razlog za upad. Odpadel je 

tudi nagradni izlet.  

Želimo si, da ta trend devetošolcev zlatih bralcev ne upade in da v prihodnjih letih 

pridobimo še kakšnega bralca. Zanimivo je, da se upad dogaja predvsem med fanti.  

V spodnji tabeli je prikaz opravljene bralne značke v šolskem letu 2021/22 in 

primerjava s šolskim letom 2020/21. Opazimo lahko, da se nadaljuje upad opravljanja 

bralne značke v vseh razredih, zelo zaskrbljujoč je podatek za 4. razred. Ista 

                                            
25 Poročilo je napisala Kristina Gruden Reya. 
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generacija otrok (3. razred) je v šolskem letu 2020/21 opravila bralno značko v 

bistveno večjem številu. 

 1. 

razred 

2. 

razred 

3. 

razred 

4. 

razred 

5.  

razred 

6. 

razred 

7. 

razred 

8. 

razred 

9. 

razred 

Zlati 

bralci 

2020/21 48/48 47/50 43/43 55/56 45/53 19/46 15/55 8/47 3/33 3 

2021/22 40/41 34/46 40/51 17/43 50/56 16/51 15/45 18/55 12/48 12 

 

Angleška bralna značka26 

Tekmovanje za angleško bralno značko, EPI Reading Badge,  je letos potekalo 

marca, del učencev ga je reševal v šolski računalniški učilnici (online različica), drugi 

pa na tradicionalen način, na papirju.  

 1. 

razred 

2. 

razred 

3. 

razred 

4. 

razred 

5.  

razred 

6. 

razred 

7. 

razred 

8. 

razred 

9. 

razred 

Skupaj 

2020/21     35 12 13 8 / 68 

2021/22     46 11 16 12 10 95 

 

Iz preglednice je razvidno, da je v šolskem letu 2021/22 opravilo angleško bralno 

značko v skupnem številu več učencev kot v šolskem letu 2020/21. 

  

                                            
26 Povzeto iz zaključnega poročila strokovnega delavca, Polone Kolenc. 
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3. 6. 6 Proslave in prireditve 

V šolskem letu 2021/22 so bile izpeljane vse tri, po Pravilniku o šolskem koledarju, 

obvezne proslave ob državnih praznikih (dan samostojnosti in enotnosti, slovenski 

kulturni praznik in dan državnosti).  

V aprilu 2022 smo uspešno izpeljali tudi tradicionalno prireditev ob prazniku mam 

(25. marec).  

 

3. 6. 7 Tabori 

V šolskem letu 2021/22 smo izpeljali en tridnevni naravoslovni tabor, in sicer za 

učence 2. razreda v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) Medved. 

Udeležilo se ga je 37 od skupno 46 učencev (80,43 % udeležba), za ostale (8 

učencev) je bil v šoli organiziran pouk s primerljivimi dejavnostmi. Za izvedbo so bili 

namenjeni trije dnevi dejavnosti: 2 naravoslovni dan in 1 športni dan, vsebinsko pa je 

pokril spoznavanje življenjskih okolij (gozd, potok, travnik, terarij/akvarij), kmečka 

opravila in otroške igre nekoč ter športne aktivnosti (plezanje, lokostrelstvo)27. 

 

3. 6. 8 Prilagajanje na vodo, tečaj plavanja in preverjanje znanja plavanja28 

Prilagajanje na vodo za učence 1. razreda 

Prilagajanje na vodo za 1. razred se je izvajal v Atlantisu od 14. 2. do 18. 2. 2022 po 

prenovljenem programu NAUČIMO SE PLAVATI (Zavod za šport RS Planica). 

Tečaja se je udeležilo 34 učencev in učenk prvih razredov; tečaja se ni udeležilo 6 

učencev 1. razreda. Ob koncu tečaja je bilo izvedeno preverjanje znanja plavanja – 

34 učencev je bilo preverjenih; 9 učencev je prejelo BRONASTEGA KONJIČKA, 10 

učencev je prejelo SREBRNEGA KONJIČKA in 15 učencev je prejelo ZLATEGA 

KONJIČKA. 

 

                                            
27 Povzeto iz zaključnega poročila strokovnega delavca, Barbare Burjak. 
28 Povzeto iz poročil koordinatorke Nine Smej. 
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Tečaj plavanja za učence 3. razreda 

Tečaj plavanja je potekal v Vodnem parku ATLANTIS od 14. 3. do 18. 3. 2022. 

Izvajal se je po prenovljenem programu NAUČIMO SE PLAVATI (Zavod za šport RS 

Planica). 

Tečaja se je udeležilo 51 učencev in učenk prvih razredov; tečaja so se udeležili vsi 

učenci. 

Ob koncu tečaja je bilo izvedeno preverjanje znanja plavanja – 51 učencev je bilo 

preverjenih; 1 učenec je prejel BRONASTEGA KONJIČKA (ocena 1), 1 učenec je 

prejel SREBRNEGA KONJIČKA (ocena 2), 1 učenec je prejel ZLATEGA KONJIČKA 

(ocena 3), 3 učenci so prejeli belega delfinčka (ocena 4) in 45 učencev je prejelo 

BRONASTEGA DELFINČKA (ocena 5). 

 

Preverjanje znanja plavanja za učence 6. razreda 

Preverjanje znanja plavanja v 6. razredu je bilo izpeljano v okviru športnega dne 5. 

10. 2021 na bazenu v Kranju. 

Preverjanja znanja plavanja se je udeležilo skupaj 43 učencev 6. a in 6. b razreda. 

Rezultat preverjanja znanja plavanja: preverjanje znanja plavanja je uspešno 

opravilo 43 učencev, vsi učenci so dobili oceno 5. Osvojili so bronastega delfinčka. 

 

3. 6. 9 Realizacija proaktivnih in preventivnih dejavnosti 

Prometna vzgoja 

Pomemben del prometne vzgoje so projekti, ki s svojimi vsebinami vplivajo na 

prometno varnost učencev in njihovo ustrezno ravnanje v prometu. 

Na šoli so bile izvedene številne dejavnosti, s katerimi smo pri učencih ozaveščali 

pomen varnosti v prometu: projekta Pasavček in Varno v vrtec in šolo (oba projekta 

sta opisana v poglavju o realizaciji projektov), kolesarski tečaj ter zagotavljanje 

varnosti na cesti ob začetku šolskega leta. 

V iztekajočem se šolskem letu 2021/22 se je zaključil kolesarski tečaj za učence 6. in 

5. razreda. 
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Zaradi covid razmer je v 6. razredih ostal še praktični izvedbeni del tečaja. V 6. b smo 

le-tega uspeli izvesti v jesenskem času, v 6. a pa šele v spomladanskem času, saj je 

bil oddelek v začetku šolskega leta dvakrat v karanteni. Od skupno 54 učencev jih je 

uspešno zaključilo 45. 

Pri učencih 5. razreda je pristopilo 56 kandidatov. Od tega je uspešno opravilo 

kolesarski tečaj 53 učencev. Oba učence, ki tečaja nista uspešno opravila, bosta 

imela to možnost v naslednjem šolskem letu. 

Ugotovitev  

Kolesarski tečaj je bil izpeljan po zastavljenem načrtu, prilagajali smo se le 

epidemiološkim razmeram. Ugotavljamo, da je potrebno nujno posodobiti šolska 

kolesa, ki jih uporabljajo za vožnje tisti učenci, ki v šolo ne pridejo s svojim kolesom 

ali celo nimajo lastnega (ustrezno opremljenega) kolesa.29 

 

Sistematski in zobozdravstveni pregledi  

Realizirani so bili vsi z zakonom predpisani sistematski pregledi v ZD VIČ, in sicer za 

1., 3., 6. in 8. razred.  

Izvedene so bile tudi delavnice Zdravstvenega doma Vič. Medicinska sestra ZD Vič je 

izvedla program zdravstveno-vzgojnih vsebin za učence od 1. do 9. razreda ter za 

vrtec. Obravnavane teme: zdrave navade, skrb za zobe, preprečevanje poškodb, 

medosebni odnosi, premagovanje stresa, samopodoba, odraščanje, varna spolnost. 

Za učence od 1. do 9. razreda so tekom celega šolskega leta potekali tudi preventivni 

zobozdravstveni pregledi v zobozdravstveni ambulanti na Dobrovi. 

Ugotovitev  

Ugotavljamo, da sistematski in preventivni zobozdravstveni pregledi posegajo v pouk, 

tako da pišemo v času izvajanja teh dejavnosti realizacijo pouka. V naslednjem 

šolskem letu bomo za sistematske preglede v 1., 3., 6. in 8. razredu namenili po en 

                                            
29 Izsek iz poročila koordinatorja kolesarskega tečaja, Branka Bizjaka. 
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naravoslovni dan, saj se vzporedne vsebine na sistematskih pregledih prekrivajo z 

vsebinami, ki so navedene v smernicah za izvajanje dni dejavnosti. 

 

3. 6. 10 Nadstandardni ekskurziji 

V minulem šolskem letu sta bili izpeljani dve nadstandardni strokovni ekskurziji v 

tujino: 

1. München za učence od 7. do 9. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet 

nemščina  (Nina Smej, učiteljica nemščine, je pripravila program in  organizirala 

ter vodila strokovno ekskurzijo.)  

2. London za učence od 7. do 9. razreda 

 

3. 7 Vzgojno delovanje šole 

Poglavje zajema pregled vzgojnega delovanja šole, opominov in pohval in je povzeto 

iz poročila šolske svetovalne službe (v izvorni obliki je v poglavju 5. 1). 

Vzgojno delovanje šole opredeljujejo vzgojni načrt s pravili šolskega reda ter letni 

delovni načrt šole.  

Med vzgojno delovanje šole sodijo proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje 

učencem in staršem ter druge dejavnosti: pohvale, priznanja, nagrade, vzgojni 

ukrepi. Cilj vzgojnega delovanja šole je razvijanje varnega in spodbudnega okolja za 

doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

 

Preventivne in proaktivne vzgojne dejavnosti                                                                                                                                                                                                                            

V okviru vsebin Zdrave šole smo izbirali pozitivke in pozitivce posameznih razredov, 

ki predstavljajo zgled ostalim učencem.  

Za učence so bile v sodelovanju z ekipo Safe.si, Društvom za nenasilno komunikacijo 

in mobilno službo Mladinskega doma Jarše, policistom g. Pravdičem in RKS 

organizirane delavnice na temo varne rabe interneta ter varnosti in nenasilne 

komunikacije. 
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1. Sodelovali smo s policistom, ki je pripravil delavnico »O nasilju malo drugače« za 

učence 5. in 8. razreda ter delavnico »Reci NE drogam«, ki je bila namenjena 

učencem 9. razreda. 

2. V sodelovanju z ekipo Safe.si so bile v mesecu februarju, ki je mesec internetne 

varnosti, izvedene delavnice za učence 3. razreda (Ne bodi ovčka na internetu), 

6. razreda (Spletno nasilje in ustrahovanje) in 8. razreda (Lažne informacije in 

prevare na internetu). 

3. Delavnica Rdečega križa »Samo eno življenje imaš« je bila izvedena za učence 

8. razreda v okviru dneva dejavnosti. 

4. Delavnice NEON programa (preprečevanje nasilja nad otroki) so bile izvedene za 

učence 1. razreda. 

 

Za strokovne delavce šole in vrtca je bilo meseca avgusta 2021 organizirano 

izobraževanje o samomorilnosti mladih in ustrezni podpori ter pomoči na tem 

področju. Predavala je dr. Nuše Zadravec Šedivy z Univerze na Primorskem (Inštitut 

Andreja Marušiča).  

Šola je bila tudi v tem šolskem letu vključena v projekt Neodvisen.si. Organizator, g. 

Bojan Kodelja, je z ekipo pripravil zanimive interaktivne večere za starše in strokovne 

delavce. Gosti so bili: g. Brane Miličević (17. 1. 2022, Bojevnik), dr. Miha Kramli (31. 

1. 2022, Terapevt) in dr. Aleksander Zadel (14. 2. 2022, Psiholog).  

Na pedagoških konferencah smo obravnavali in reševali perečo učno in vzgojno 

problematiko. 

 

Posebne pohvale: 

1. Prejeli smo zlato priznanje za najbolj športno šolo zaradi sodelovanja v akciji 

Preskočimo covid. 

2. Pohvala učencem 8. in 9. razreda, ki so se udeležili Raziskovalnega tabora na 

CŠOD Breženka od 17. do 19. 9. 2021. 

3. Pohvala učencem 9. a in 9. b razreda za zelo aktivno sodelovanje na dnevu 

Karierne orientacije – sodelovanje z ekipo Karierni plac za mlade. 
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4. Pohvala učencem 8. a in 8. b za primerno sodelovanje na tehniškem dnevu v 

okviru projekta MARS (Marljivi, Aktivni, Radovedni, Snovalci). 

5. Pohvala učencem, ki so sodelovali v akciji »Teden pisanja z roko« v mesecu 

januarju 2022; pisni izdelki so bili razstavljeni v šolski avli. 

6. Pohvala vsem učencem, ki so s prispevkom sodelovali pri izvedbi prireditev ob 

dnevu državnosti in Prešernovem dnevu. 

7. Pohvala staršem in učencem za izreden odziv v dobrodelni akciji za družine iz 

Ukrajine. 

8. Pohvala učencu U. B. iz 9. a, ki je šolo aktivno zastopal v državnem zboru v 

okviru Otroškega parlamenta. 

9. Pohvala učencev 9. a in 9. b razreda za zelo primerno vedenje ob izvedbi 

kulturnega dne – obisk muzeja. 

10. Pohvala vsem učencem, ki so sodelovali na prireditvi ob materinskem dnevu. 

11. Pohvala ekipi učencev, ki nas je zastopala na Erasmus projektu v Grčiji v terminu 

od 2. do 9. 4. 2022, na Poljskem v terminu od 15. do 21. 5. 2022 ter v Italiji v 

terminu od 29. 5. do 4. 6. 2022. 

  

Vzgojni ukrepi 

V šolskem letu 2021/22 je bilo izrečenih 12 vzgojnih opominov, in sicer:  

1. triada: 0  

2. triada: 1 

3. triada: 11 

Poleg vzgojnih opominov so bili izvedeni še drugi vzgojni ukrepi: ustno opravičilo, 

pisno opravičilo, začasni odvzem mobilnega telefona, vpis v e-asistenta – obveščanje 

staršev, ustno opozorilo učitelja, razgovori z učenci, razgovori s starši s strani 

razrednika, učiteljev, svetovalne delavke, g. ravnatelja, ge. ravnateljice, spremljanje 

vedenja, predstavitev gradiv na razredni uri, povračilo škode. 
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Ugotovitve 

Že drugo leto zapored opažamo spremembe na področju vedenja učencev in njihovih 

medsebojnih odnosov. To se kaže predvsem v porastu konfliktnih situacij v razredu, 

odklanjanju šole, v izgubi motivacije za šolsko delo in življenjskega smisla, 

samopoškodbah ter predvsem verbalnem in spletnem nasilju med učenci. Zaradi 

opaženega bomo v naslednjih šolskih letih dali velik poudarek na vzgojnem 

delovanju, kar bo podrobno opredeljeno v LDN za vsako šolsko leto posebej. 

 

3. 8 Sodelovanje z zaposlenimi 

Z zaposlenimi je potekalo sodelovanje na različne načine. Zaposlene sem o aktualnih 

tedenskih dogajanjih in načrtovanjih obveščala po elektronski pošti vsak petek po 

kolegiju.  

Redni kolegiji so potekali ob petkih. Na njih smo bile prisotne: ravnateljica, 

pomočnica šole, pomočnica vrtca in šolski svetovalni delavki. Cilj kolegijev je bil 

sprotno evalviranje dela v preteklem tednu, organizacijsko usklajevanje dela v 

prihodnjem tednu, razreševanje aktualne problematike, sodelovanje z zunanjimi 

ustanovami itd. 

Na mesečnih pedagoških konferencah učiteljskega zbora smo obravnavali različno 

aktualno in perečo vzgojno in pedagoško problematiko. Z zaposlenimi sem ob 

nastopu ravnateljevanja opravila tudi osebne pogovore. 

Hospitacij, ki so del ravnateljeve obveznosti in s katerimi spremlja strokovno delo 

strokovnih delavcev, nisem uspela opraviti, vendar bom ta del sodelovanja z 

zaposlenimi realizirala v šolskem letu 2022/23. Prav tako nameravam spremeniti 

način informiranja strokovnih delavcev in namesto elektronskih sporočil ob petkih 

uvesti tedenske sestanke v jutranjem času. Le-ti bodo namenjeni operativnim 

zadevam. 
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3. 9 Sodelovanje s starši 

Starše smo vabili na roditeljske sestanke, na katerih so dobili potrebne informacije o 

delu na ravni razreda. Na govorilnih urah so lahko dobili vpogled v delo svojega 

otroka, po potrebi pa so se lahko naročili na individualni razgovor k svetovalni delavki 

ali ravnateljici. Starše smo o aktualnih ali perečih dogodkih obveščali tudi prek 

elektronske pošte, določene vsebine pa smo obravnavali na sejah sveta staršev in 

sveta zavoda. Starše smo prek treh predstavnic povabili tudi k sodelovanju pri 

nastajanju razvojnega načrta, s katerimi je bilo eno skupno srečanje.. Cilj 

sodelovanja pri strokovnih vsebinah šole, kar razvojni načrt vsekakor je, je izmenjava 

mnenj, pobud in idej.  

Šolska svetovalna služba je urejala vloge za uveljavljanje socialno-varstvenih 

pomoči. Druge oblike sodelovanja s starši so podrobneje opisane v poročilu šolske 

svetovalne službe. 

Ugotovitve 

Ocenjujemo, da je na področju sodelovanja treba okrepiti kvaliteten partnerski odnos 

in medsebojno zaupanje, predvsem pa vzpostaviti skupne odgovornosti za razvoj in 

učenje učencev. Aktivnosti na področju sodelovanja s starši in vzpostavitvi 

partnerskega odnosa bodo opredeljene v LDN za naslednje šolsko leto. 

 

3. 10 Sodelovanje z zunanjimi ustanovami in z lokalno skupnostjo 

OŠ Dobrova je v minulem šolskem letu sodelovala s številnimi zunanjimi ustanovami, 

z ustanoviteljico in z lokalno skupnostjo. Najpogosteje smo sodelovali z/s: 

− MIZŠ,  

− Zdravstvenim domom Vič,  

− Centrom za socialno delo,  

− Zavodom RS za šolstvo, 

− fakultetami, 

− NIJZ, 
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− Policijsko postajo Vič. 

 

Celo šolsko leto je potekalo redno in dobro sodelovanje z ustanoviteljico, Občino 

Dobrova-Polhov Gradec.  

Vidnejša področja sodelovanja: 

− Sofinanciranje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v OŠ Dobrova (podrobneje 

opisano v poglavju 2.2). 

− Investicije v Vrtcu Dobrova, Stara cesta 13 (ureditev strelovoda z asfaltom, 

ureditev zunanjosti objekta: sanacija cokla, fasade, ureditev otroškega igrišča za 

vrtec). 

− Sanacije na OŠ Dobrova (podrobneje opisano v poglavju 2.1). 

− Soglasje k sistemizaciji delovnih mest za OŠ Dobrova in vrtec. 

− Preventiva in vzgoja v cestnem prometu (Seja sveta za preventivo in vzgoje v 

cestnem prometu, 31. maj 2022). Na seji je bilo predstavljeno poročilo organa 

Skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2021, 

prevozi šoloobveznih otrok, infrastrukturni ukrepi – seznanitev z investicijami ter 

varnost otrok in začetek šole. 

− Kandidature pri skupnih projektih – konkretno pri projektu Šolska ulica – območje 

varnih prihodov v šolo, ki ga je razpisalo Ministrstvo RS za okolje in prostor skupaj 

z Inštitutom za politike prostora. Omenjena aktivnost je del evropskega projekta 

Life IP Care 4 Climate. Na projekt smo kandidirali skupaj z OŠ Polhov Gradec, 

vendar med prijavljenimi nismo bili izbrani. 

 

Zelo dejavno je bilo tudi sodelovanje z Društvom upokojencev Dobrova. 

Prostovoljci društva upokojencev so v prvih treh dneh pouka v septembru zagotavljali 

na ključnih izpostavljenih mestih v okolici šole organizirano varovanje otrok na šolskih 

poteh.  

Šola je za upokojence v mesecu aprilu organizirala tečaj računalništva, ki ga je 

izvajala učiteljica matematike, Karin Armič. Ugotavljamo, da je tovrstno sodelovanje 
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dodana vrednost šole za lokalno skupnost, zato bomo z njimi nadaljevali tudi v 

šolskem letu 2022/23. 

 

3. 10. 1 Sodelovanje s fakultetami pri zagotavljanju mentorstvo študentom na praksi 

S fakultetami smo sodelovali predvsem pri zagotavljanju mentorstva študentom. 

Mentorstvo je v aprilu in maju 2022 izvajalo 7 učiteljic: Barbara Burjak, Tatjana Diaci, 

Simona Glavič, Barbara Lušina, Ana Peček, Zvonka Španger in Mojca Trček. 

 

3. 10. 2 Sodelovanje v anketah in raziskavah 

OŠ Dobrova je v preteklem šolskem letu sodelovala v naslednjih raziskavah in 

anketah: 

1. Pedagoški inštitut: Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS. Koordinirala 

Kristina Gruden Reya. Raziskava je zajela 15-letnike, zato je na šoli sodelovalo le 

8 devetošolcev, starih 15 let. 

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Anketa o prehrani. Anketo je 

izpolnjevala vodja prehrane Lea Orožen. 

3. Fakulteto za družbene vede v Ljubljani: Anketa o rabi naprav in aplikacij, 

tehnoloških kompetencah doma in v šoli, o praksah vpetosti tehnologij v delo za 

šolo, prosti čas ipd. – Digitalne tehnologije in vsakdan mladih. V anketi so 

sodelovali učenci enega oddelka 7., 8. in 9. razreda. Namen ankete je spoznati 

medijske prakse in tehnološke rabe osnovnošolcev, dijakov in študentov, ki 

odraščajo v digitaliziranem vsakdanu. 

4. Sodelovanje v Mednarodni raziskavi državljanske vzgoje in izobraževanja (ICCS). 

Raziskava je še v teku, koordinira jo Ksenija Pišljar. 
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3. 11 Izobraževanja zaposlenih 

Zaposleni so se v preteklem šolskem letu izobraževali na različnih področjih in tako 

pridobivali dodatna znanja in veščine za vzgojno-izobraževalno delo. Področja in 

vsebine izobraževanj so izbirali glede na lastne interese in potrebe svojega dela. 

Nekaj izobraževanj za vse strokovne delavce je organiziralo tudi vodstvo šole: 

− Tri sekunde: Zasvojenost: To se meni ne more zgoditi, 

− Varstvo osebnih podatkov. 
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4. POROČILA STROKOVNIH SLUŽB 

4. 1 Poročilo o delu šolske svetovalne službe30  

Učenje in poučevanje 

V letošnjem šolskem letu sem nudila individualno/skupinsko učno pomoč (ISP) 21-im 

učencem: enemu učencu iz 1. razreda, šestim učencem 2. razreda, trem učencem 3. 

razreda, trem učencem 4. razreda, enemu učencu 5. razreda, trem učenkam 6. 

razreda, enemu učencu iz 7. razreda in trem učencem iz 8. razreda, ki so imeli 

bralno-napisovalne težave, težave pri predmetih slovenščina, matematika in 

angleščina, težave s pozornostjo in koncentracijo, težave na področju grafomotorike 

in počasnejšega tempa dela, sedmim učencem tujcem.  

Z njimi sem izvajala ustrezne vaje oz. jim nudila pomoč pri aktualni učni snovi in 

pripravi na preverjanje in ocenjevanje znanja ter ustno spraševanje. Stanje se je pri 

vseh učencih izboljšalo, ni pa še na zadovoljivi ravni in bodo pomoč potrebovali tudi 

prihodnjem šolskem letu. Učenec 2. razreda je med šolskim letom prejel odločbo 

Zavoda RS za šolstvo za dodatno strokovno pomoč, dva učenca tujca sta zelo 

napredovala, da vključitev v učno pomoč ni bila več potrebna. Skupna realizacija ur 

učne pomoči je 100 %. 

Izvajala sem tudi eno uro dodatne strokovne pomoči z učencem 7. razreda pri 

predmetu slovenski jezik. 

V drugem razredu je specialna pedagoginja za učence 2. razreda izvajala bralni 

trening, za učence 3. razreda pa bralne urice. Učenci so v tem času dobro 

napredovali tako v tehniki branja kot v razumevanju prebranega besedila.  

Potekalo je sodelovanje z učitelji 1., 2., 4. in 7. razreda, saj so bili v te razrede 

vključeni učenci, ki so imeli status šolanja na domu. 

Učiteljica 2. a razreda je med šolskim letom predlagala vključitev učenca, ki ni 

dosegal minimalnih standardov znanja. 

                                            
30 Poročilo je napisala vodja šolske svetovalne službe, Petra Prevec. 
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Učiteljica 2. b razreda je potrebovala neposredno pomoč za učenca, ki je imel 

izbruhe neprimernega vedenja in se v določenih situacijah ni uspel obvladati sam 

oziroma z njeno podporo. V 2. b se je, da je delo lahko potekalo nemoteno, od 

meseca januarja 2022 do zaključka šolskega leta vključevala tudi nova svetovalna 

delavka. V mesecu maju se je v ta oddelek vključil deček iz Ukrajine, ki ima status 

zaščitene osebe. 

Več podpore je potreboval učenec 7. b razreda, ki se je preselil iz BIH in ima izrazite 

težave z vidom. 

Več individualnega dela in umika iz razreda je potrebovala učenka 8. b razreda 

zaradi napadov tesnobe in mizofonije. 

Zaradi vzgojnih težav, kršitev pravil šolskega reda, števila neopravičenih ur ter 

pomanjkanja motivacije za šolsko delo so potekali razgovori z učenci 5., 7., 8. in 9. 

razreda, posameznimi učitelji, razrednikom in s starši.  

Zaradi spletnega nadlegovanja smo opravili razgovore z učenci 5. a in 9. b razreda, 

razredničarko in z njihovimi starši. 

Sodelovala sem tudi s stalno spremljevalko dveh učencev 1. in 4. razreda. Dečku je 

pomagala zaradi motnje avtističnega spektra, deklici pa zaradi obvladovanja 

sladkorne bolezni. 

Individualno svetovanje sem nudila 92-im učencem, največkrat zaradi obravnave ob 

besednih ali lažjih fizičnih konfliktih med učenci, spletnem nadlegovanju, težjem 

spremljanju pouka in učne snovi, pomanjkanju motivacije za šolsko delo, odklanjanju 

šole, napadih tesnobe, zaznanem samopoškodovanju, prisotnosti črnih mislih. 

Najpogosteje so se pojavljale naslednje motnje in težave: 

− specifične učne težave  (35 učencev), 

− čustvene  težave  (15 učencev), 

− vedenjske težave  (22 učencev), 

− težavna družinska situacija  (10 učencev), 
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− zdravstveno stanje otrok (14 učencev), 

− primeri samopoškodbe (2 učenca). 

 

Pri nekaterih učencih gre za kombinacijo težav oz. motenj.        

Nekaj učencev je v obravnavi v Svetovalnem centru zaradi kompleksnosti težav, 65 

učencev ima odločbe o individualiziranem pouku zaradi posebnih potreb in dodatno 

strokovno pomoč izvajajo specialna pedagoginja, trije mobilni specialni pedagogi 

Centra Janez Levec, socialna pedagoginja, logopedinja ZGNL in učitelji. Petnajst 

učencev je v postopku usmerjanja. 

Zaradi spremembe ravni izobraževanja (prehod iz osnovne v srednjo šolo) je bilo 

potrebno oddati vlogo na ZRSŠ za pet učencev.  

V vrtcu so imeli odločbo 4 otroci. Sodelujemo s specialnima pedagogoma Centra 

Janez Levec in logopedinjo Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 

Zaradi spremembe ravni izobraževanja (prehod iz vrtca v osnovno šolo) je bilo 

potrebno oddati vlogo na ZRSŠ za dva otroka. 

Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi.  

Identificirana sta bila 2 učenca iz 4. razredov, za katera smo pripravili individualni 

načrt. Izvedla sem telefonske razgovore s starši in intervju z učenci. Ob koncu 

šolskega leta sta učiteljici 3. razredov evidentirali 7 nadarjenih učencev z ocenjevalno 

lestvico nadarjenih, kot predvideva Koncept dela z nadarjenimi učenci. Vsi starši teh 

učencev bodo podpisali izjavo, da so učenci lahko v postopku identifikacije. Učenci 

bodo testirani s Torranceovim testom ustvarjalnega mišljenja in z Ravenovimi 

standardnimi progresivnimi matricami. Ob zaključku šolskega leta je bila izvedena 

evalvacija individualiziranih programov za nadarjene učence, kjer so razredniki 

predstavili vsakega izmed identificiranih nadarjenih učencev. Pregledali in vpisali smo 

dosežke učencev na tekmovanjih z različnih področij, aktivnosti učencev pri 

posameznih predmetih, dodatnem pouku in interesnih dejavnostih. Pregledali smo 

sodelovanja na prireditvah, v šolskih, državnih in mednarodnih projektih, dosežke na 
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različnih natečajih in pri izdelavi raziskovalnih nalog. Pripravila sem dokazila o 

nadarjenosti za devetošolce in poročila za gimnaziji Vič in Bežigrad. 

Na zaključni konferenci je bil podan predlog za identifikacijo 6-ih učencev od 5. do 9. 

razreda. 

Neposredno delo z učenci: 

− izvajanje individualne in skupinske učne pomoči, 

− izvajanje pomoči za učence tujce, 

− izvedba delavnic »NEON« za učence 1. razreda, 

− izvedba delavnic »Varna raba interneta« v 3., 6. in 8. razredu, 

− izvedba delavnice »Medosebni odnosi« v 5. a razredu, 

− izvedba delavnice »Kakšno šolo si želimo« v 6. razredih, 

− izvedba delavnice »Odraščanje in moj osebni prostor« v 7. razredih, 

− izvedba delavnice »Poklicna ura« v 8. razredih, 

− izvedba tehniškega dne, predstavitve srednjih šol in razgovorov na temo, 

− karierna orientacija/vpis v srednje šole za učence 9. razredov, 

− v okviru projekta Erasmus+, 

− v okviru projekta Zdrava šola, 

− sodelovanje pri programu in na sestankih šolske skupnosti in otroškega 

parlamenta, 

− pogovori z  učenci o aktualnih težavah. 

 

Redno sem sodelovala z razredniki in učitelji tistih učencev, ki sem jih imela v 

obravnavi. Učiteljem sem nudila strokovno pomoč v različnih primerih: razreševanje 

konfliktnih situacij v razredu, področje odklanjanja šole, izguba motivacije za šolsko 

delo in življenjskega smisla, samopoškodbe, sodelovanje z učenci, sodelovanje s 

starši, pomoč pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov in individualnih 

vzgojnih načrtov ali glede strokovnih vprašanj širše pedagoške problematike.  

Izdelali smo petnajst individualnih projektov pomoči za učenca oz. učenko z učnimi 

težavami – pomoč učiteljem pri izpolnjevanju načrta. 
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Pripravljenih je bilo tudi sedem individualiziranih programov za učence tujce, ki 

prihajajo iz BIH, Srbije, Rusije in Ukrajine. Vsi učenci so bili vključeni v učno pomoč 

za učence tujce na področju učenja slovenskega jezika. 

Individualnih razgovorov z različnimi starši učencev je bilo realiziranih 141, v to ni 

vključena korespondenca po elektronski pošti. Teme razgovorov: učne težave, 

čustvene težave, odkloni na vedenjskem področju, odklanjanje šolskega dela, 

pomanjkanje motivacije za šolsko delo, zdravstvene težave, socialna problematika 

družine, vrstniško nasilje, uničevanje šolskega inventarja, uvedba postopka za 

usmerjanje, pouk na daljavo, nedoseganje minimalnih standardov znanja, možnost 

ponavljanja razreda. Sodelovanje je potekalo preko elektronske pošte, telefonskih 

razgovorov, ZOOM povezave, v kolikor je bilo mogoče, pa smo se srečali »v živo« po 

predhodnem dogovoru. 

Na roditeljskem sestanku staršev učencev 9. razreda sem podala informacije in 

posredovala rokovnik o vpisu v srednjo šolo (januar 2022). Za starše učencev 1. 

razreda je bil izveden roditeljski sestanek (junij 2022). Sodelovala sem tudi na 

sestanku za starše in učence, ki so bili vključeni v Erasmus projekt (maj in junij 

2022). 

Šolska kultura, klima, vzgoja, red 

Staršem šolskih novincev sem posredovala zgibanke »Zrelost in priprava otroka na 

vstop v šolo«, »Vrednote šole«, ki jo je pripravila delovna skupina za vrednote ter 

zgibanko »Nenasilje«, ki jo je pripravila delovna skupina za nenasilje, v kateri sem 

sodelovala. 

Nudila sem pomoč učiteljem pri razgovorih z učenci, ki imajo vzgojne težave in 

sodelovala pri oblikovanju in izvedbi individualnih vzgojnih načrtov po vzgojnih 

opominih.  

Spremljala sem vedenje učencev in opravila svetovalne razgovore z učenci, ki so 

prejeli vzgojni opomin in je njihov individualni vzgojni načrt to predvideval.          
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V tem šolskem letu je bilo skupaj izrečenih 12 vzgojnih opominov: 1. triada: 0 

opominov, 2. triada: 1 opomin, 3. triada: 11 opominov. 

Vzgojni ukrepi: ustno opravičilo, pisno opravičilo, začasni odvzem mobilnega 

telefona, vpis v e-asistenta – obveščanje staršev, ustno opozorilo učitelja, razgovori z 

učenci, razgovori s starši s strani razrednika, učiteljev, svetovalne delavke, g. 

ravnatelja, ge. ravnateljice, spremljanje vedenja, predstavitev gradiv na razredni uri, 

povračilo škode. 

Posebne pohvale: 

Prejeli smo zlato priznanje za najbolj športno šolo zaradi sodelovanja v akciji 

Preskočimo covid. 

Pohvala učencem 8. in 9. razreda, ki so se udeležili Raziskovalnega tabora v CŠOD 

Breženka od 17. do 19. 9. 2021. 

Pohvala učencem 9. a in 9. b razreda za zelo aktivno sodelovanje na dnevu Karierne 

orientacije – sodelovanje z ekipo Karierni plac za mlade. 

Pohvala učencem 8. a in 8. b za primerno sodelovanje na tehniškem dnevu v okviru 

projekta MARS (Marljivi, Aktivni, Radovedni, Snovalci). 

Pohvala učencem, ki so sodelovali v akciji »Teden pisanja z roko« v mesecu januarju 

2022; pisni izdelki so bili razstavljeni v šolski avli. 

Pohvala vsem učencem, ki so s prispevkom sodelovali pri izvedbi prireditev ob dnevu 

državnosti in Prešernovem dnevu. 

Pohvala staršem in učencem za izreden odziv v dobrodelni akciji za družine iz 

Ukrajine. 

Pohvala učencu iz 9. a, ki je šolo aktivno zastopal v državnem zboru v okviru 

Otroškega parlamenta. 

Pohvala učencev 9. a in 9. b razreda za zelo primerno vedenje ob izvedbi kulturnega 

dne – obisk muzeja. 
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Pohvala vsem učencem, ki so sodelovali na prireditvi ob materinskem dnevu. 

Pohvala ekipi učencev, ki nas je zastopala na Erasmus projektu v Grčiji v terminu od 

2. do 9. 4.2022, na Poljskem v terminu od 15. do 21. 5. 2022 ter v Italiji v terminu od 

29. do 4. 6. 2022.                                                                                                                                                                                                                             

Sem članica šolskega tima Zdrave šole. V okviru vsebin Zdrave šole sem sodelovala 

pri izboru in predstavitvi pozitivk in pozitivcev posameznih razredov, ki predstavljajo 

zgled ostalim učencem. Organizirala sem delavnice na temo varne rabe interneta, 

varnosti in nenasilne komunikacije. Sodelovala sem z ekipo Safe.si, Društvom za 

nenasilno komunikacijo in mobilno službo Mladinskega doma Jarše, policistom g. 

Pravdičem in RKS. 

V letošnjem šolskem letu smo sodelovali s policistom, ki je pripravil delavnico »O 

nasilju malo drugače« za učence 5. in 8. razreda ter delavnico »Reci NE drogam«, ki 

je bila namenjena učencem 9. razreda. 

V sodelovanju z ekipo Safe.si so bile v mesecu februarju, ki je mesec internetne 

varnosti, izvedene delavnice za učence 3. razreda (Ne bodi ovčka na internetu), 6. 

razreda (Spletno nasilje in ustrahovanje) in 8. razreda (Lažne informacije in prevare 

na internetu). 

Delavnica Rdečega križa »Samo eno življenje imaš« je bila izvedena za učence 8. 

razreda v okviru dneva dejavnosti. 

Delavnice NEON programa (preprečevanje nasilja nad otroki) za učence 1. razreda 

sem izvedla skupaj  z učiteljico razrednega pouka Simono Glavič in socialno 

pedagoginjo Metko Turk. 

Za strokovne delavce šole in vrtca je bilo meseca avgusta 2021 organizirano 

izobraževanje o samomorilnosti mladih in ustrezni podpori ter pomoči na tem 

področju. Predavala je dr. Nuše Zadravec Šedivy z Univerze na Primorskem, Inštituta 

Andreja Marušiča.  

Šola je bila tudi v šolskem letu 2021/22 vključena v projekt Neodvisen.si. Organizator 

g. Bojan Kodelja je z ekipo pripravil zanimive interaktivne večere za starše in 
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strokovne delavce. Gosti so bili g. Brane Miličević (17. 1. 2022, Bojevnik), dr. Miha 

Kramli (31.1.2022, Terapevt) in dr. Aleksander Zadel (14. 2. 2022, Psiholog).  

Na pedagoških konferencah sem posredovala aktualne in pomembne informacije ter 

smernice za ustrezno izvedbo pedagoškega dela. 

Telesni, osebni, socialni razvoj   

Skupaj s specialno, mobilno specialno, socialno pedagoginjo in logopedinjo 

sodelujem v Strokovni skupini za delo z učenci s posebnimi potrebami. Aktiv 

svetovalne službe se je v šolskem letu večkrat sestal, članice smo aktivno sodelovale 

pri vzpostavljanju vzgojnega načrta šole. 

Svetovalna služba je sodelovala s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in 

starše, s Centrom Motus, Posvetovalnico za šolarje in starše, Centrom za duševno 

zdravje v ZD Vič, ZD Metelkova, ZD Črnuče, z Mladinskim klimatskim zdraviliščem 

Rakitna, Centrom za duševno zdravje – enota Brezovica, s Centrom za zdravljenje 

bolezni otrok Stična in Pediatrično kliniko.  

V letošnjem šolskem letu smo sodelovali s Centrom za socialno delo Ljubljana Vič - 

Rudnik, kjer so pomagali dvema družinama naših učencev.  

Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda sem koordinirala splošni sistematski zdravstveni 

pregled v ZD Vič in sistematske zobozdravstvene preglede v ambulanti na Dobrovi. 

Zaradi izrednih razmer tekmovanje za čiste zobe ni bilo izvedeno. 

Koordinirala sem delavnice oddelka Zdravstveno-vzgojnega centra (Zdravstveni dom 

Vič), v okviru vsebin skrbi za svoje zdravje smo sodelovali z medicinsko sestro ZD 

Vič, ki je izvedla program zdravstveno-vzgojnih vsebin za učence od 1. do 9. razreda 

ter za vrtec. Obravnavane teme: zdrave navade, skrb za zobe, preprečevanje 

poškodb, medosebni odnosi, premagovanje stresa, samopodoba, odraščanje, varna 

spolnost. 
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Šolanje 

En učenec iz 1. razreda, en učenec iz 2. razreda, dve učenki iz 4. razreda in en 

učenec iz 7. razreda so imeli status šolanja na domu. Potekalo je redno sodelovanje 

med starši, razrednikom, učitelji in svetovalno službo. 

Meseca februarja je bil izveden vpis v 1. razred. Starši dveh učencev so oddali vlogo 

za osnovnošolsko izobraževanje njihovih otrok na OŠ Dobrova, ker prihajajo iz 

drugega šolskega okoliša. Vsem je bila vloga odobrena. Šole so podale soglasja k 

prepisu in posredovale ustrezno vpisno dokumentacijo. 

S soglasjem staršev je 11 otrok opravilo preizkus pripravljenosti za šolo (POŠ), ki ga 

je v mesecu maju izvedla psihologinja Damjana Mancini. Predhodno je bilo 

pridobljeno soglasje staršev za izvedbo preizkusa.  

V komisiji za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo smo obravnavali 11 

otrok. Komisija je na podlagi dokumentacije in priporočil tima zdravstvenega doma 

desetim otrokom odložila všolanje za eno leto. Oblikovana sta 2 oddelka 1. razreda. 

Vodila sem 1. roditeljski sestanek staršev otrok, ki so se v šolskem letu 2021/2022 

vpisovali v 1. razred s strokovnim in organizacijskim prispevkom. 

V naslednjem šolskem letu se bosta z OŠ Dobrova zaradi selitve izpisala 2 učenca, 

zaradi selitve v naš šolski okoliš pa prihaja 1 nova učenka. S starši in z učenko smo v 

mesecu juniju opravili uvodni razgovor, učenka je spoznala bodoče sošolce in 

prostore šole.  

V mesecu marcu smo z učenci 9. razredov opravili vpis v začetni letnik 21-ih različnih 

srednjih šol. 

 

Socialno ekonomske stiske 

Urejala sem vloge za uveljavljanje socialno-varstvenih pomoči: subvencioniranje šole 

v naravi.  

Subvencijo za zimsko šolo v naravi so prejeli 3 učenci 6. razreda, za letno šolo v 

naravi pa ni bila oddan nobena vloga. Stroški zimske šole v naravi so bili pokriti s 
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strani Šolskega sklada. V letno šolo v naravi se je vključila tudi spremljevalka deklice 

s sladkorno boleznijo. 

V sodelovanju z ZPM Ljubljana - Moste smo poskrbeli za novoletno praznično 

obdarovanje za 5 učencev razredne stopnje. 

Šolski sklad je omogočil nakup šolskih potrebščin za sedmošolca, subvencioniranje 

zimske šole v naravi, plačilo avtobusnega prevoza na športno tekmovanje v Lipici, 

prisotnost spremljevalke v letni šoli v naravi. 

Devetim učencem smo napisali predlog za nadaljnje sodelovanje v programu 

»Botrstvo« na ZPM Ljubljana - Moste. 

Šola se je vključila v dobrodelno akcijo Rdečega križa »Za otroški nasmeh«, kjer smo 

zbrali 12 velikih škatel kap, rokavic, nogavic in sladkih priboljškov za otroke iz 

socialno ogroženih družin ter v dobrodelno akcijo »Otroci za otroke«, v kateri smo 

zbrali 4 škatle novih šolskih potrebščin. Prejeli smo zahvalo RKS za sodelovanje v 

obeh dobrodelnih akcijah. 

Drugo delo 

− administrativno delo, urejanje šolske dokumentacije 

− oblikovanje poročil za zunanje institucije (Zavod RS za šolstvo, Svetovalni center 

za otroke, mladostnike in starše, Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik, ZD 

Ljubljana Vič - Rudnik, ZD Šiška, Center Motus, Posvetovalnica za šolarje in 

starše, Zavod Stična, Pediatrična klinika) 

− sodelovanje z zunanjimi institucijami na timskih sestankih (ZD Vič, ZD Šiška, 

SCOMS, Pediatrična klinika) 

− sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju LDN (sestanki kolegija) in aktualni 

problematiki 

− pregled navodil in smernic NIJZ in MIZŠ, sodelovanje na videokonferencah, 

pisanje zapisnikov 

− izpolnjevanje vprašalnikov za različne institucije (ZRSŠ, MIZŠ) 
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− sem članica komisij za subvencioniranje taborov/šole v naravi, za sprejem otrok v 

šolo 

− sodelovanje in izvedba dejavnosti v mednarodnem projektu Erasmus z naslovom 

»USING TECHNOLOGY TO IMPLEMENT A HEALTHY LIFE« (vključene OŠ iz 

Grčije, Italije, Poljske in Španije) 

 

Strokovno izpopolnjevanje 

26. 8. 2021 Samomorilnost mladih 

Univerza na 

Primorskem 4 ure 

30. 8. 2021 Varstvo pri delu Podjetje Borštnar 4 ure 

oktober 

2021– 

marec 

2022 Neverjetna leta – Trening vodenja razreda dr. Marija Anderluh 40 ur 

29. 11. 

2021 Svetovalno delo v podporo delovanja vrtca 

Skupnost vrtcev 

Slovenije 6 ur 

2. 2. 2022 

Posvet za svetovalne delavce – vpis v SŠ, 

delo s priseljenci, VKO MIZŠ 4 ure 

16. 3. 2022 

Posvet za svetovalne delavce – priročnik To 

sem jaz NIJZ 

4,5 

ure 

21. 4. 2022 Izzivi pri delu z begunskimi otroki dr. Anica Mikuš Kos 3 ure 

 
 

− vključena sem v Aktiv svetovalnih delavcev obljubljanske regije – šol. leto 2021/22 

− vključena sem v študijsko skupino ZRSŠ za svetovalne delavce – šol. leto 2021/22 



Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta Osnovne šole Dobrova                                                             
za šolsko leto 2021/22  

       
 

 
103 

 

− vključena sem v intervizijo Inštituta za gestalt družinsko terapijo – šol. leto 2021/22 

− vključena sem v strokovni tim psihoterapevtov za psihosocialno podporo v okviru 

RKS 

− vključena sem v Društvo šolskih svetovalnih delavcev – šol. leto 2021/22 

− vključena sem v Združenje za socialno pedagogiko – šol. leto 2021/22 

 

Analitično delo 

− koordinator samoevalvacije preventivnih programov in projektov za šol. leto 

2020/21 

− sodelovanje v raziskavi Filozofske fakultete v Mariboru z naslovom Supervizija 

svetovalne službe 

− sodelovanje v raziskavi NIJZ za učence 8. razreda »Vpliv zdravja na način 

življenja« 

V mesecu februarju 2022 se je na podlagi povečanega normativa zaradi covid 

situacije v svetovalno službo vključila socialna delavka Marjana Bajc in sodelovala v 

vseh dejavnostih aktiva svetovalne službe do zaključka šolskega leta. 
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4. 2 Poročilo o delu šolske knjižnice31 

Naloge knjižnice 

Osnovna naloga knjižnice je bila ta, da s knjižnim gradivom in različnimi oblikami dela 

bogati vse faze učno-vzgojnega dela na šoli, oskrbuje učence in učitelje s knjižnim 

gradivom, motivira posameznike in skupine za uporabo knjižnice, njenega knjižnega 

gradiva in informacijskih virov, svetuje in pomaga pri iskanju, izboru, vrednotenju, 

uporabi in predstavitvi informacij ter sodeluje pri učenju uporabe knjižnice. 

Z vključitvijo šolske knjižnice v vzgojno-izobraževalni proces na šoli je dobil vsak 

učenec od 1. do 9. razreda osnovne pojme o knjižnici, njenem delu, o uporabi in 

namenu knjižnega gradiva za vsa področja, ki jih je spoznaval med šolanjem. 

 

Interno bibliotekarsko delo 

V šolskem letu 2021/22 je bila knjižnica naročena na 34 naslovov revij in časopisov, 

namenjenih učencem in učiteljem. Nekateri so bili na razpolago v knjižnici, nekateri 

po posameznih kabinetih učiteljev. 

V sodelovanju z učitelji in vodstvom šole smo v šolskem letu 2021/22 pridobili 484  

knjižnih enot, od tega je bilo 130  enot namenjenih učiteljem. Vse novo gradivo sem 

vnesla v računalnik, ga opremila z žigi in kodami ter večinoma tudi zaščitila s folijo. 

Spremljala sem novosti na knjižnem trgu in obiskovala druge knjižnice. Tudi obiski 

zastopnikov založb so omogočili, da je bil knjižni fond dobro izbran. Pri nabavi 

leposlovja za mladino sem, v kolikor je šlo za kvalitetna dela, upoštevala tudi želje 

učencev.  

V šolskem letu 2021/22 je bilo izposojenih 10633 (lani 8448) enot knjižničnega 

gradiva. Predvidevam, da je številka od prejšnjih let toliko višja predvsem zaradi 

učencev prvega triletja. Z učiteljicami sem se namreč dogovorila, da so učenci 

prvega triletja imeli določen termin enkrat tedensko za obisk knjižnice. Tako so v 

knjižnico redno prihajali skoraj vsi učenci (tudi tisti, ki sicer ne bi) in si vsak teden 

                                            
31 Poročilo je napisala vodja šolske knjižnice, Zvonka Španger. 
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izposodili večje število gradiva. Tak način se je izkazal kot dobra praksa, je pa bilo 

zaradi tega nekoliko teže načrtovati druge dejavnosti v knjižnici.  

 

BIBLIOPEDAGOŠKO DELO 

Individualno pedagoško delo 

Zaradi covidnih ukrepov sem prilagodila urnik odprtosti knjižnice, tako da so se 

oddelki čim manj mešali med sabo. Za učence od 1. do 3. razreda sem v sodelovanju 

z učiteljicami za izposojo določila uro v tednu, za vračanje gradiva pa pripravila tudi 

škatle v razredih, tako da so gradivo učenci lahko vračali vsak dan, kar se je 

pokazalo kot dobra praksa. Starejši učenci so  prihajali zlasti med odmori ter po 

pouku. Žal za učence od 4. razreda dalje v glavnem ni bilo možnosti za obisk 

knjižnice pred poukom, saj so zaradi covid ukrepov na pouk večino leta čakali zunaj. 

Ob obiskih knjižnice sem  učence usmerjala, jim svetovala pri izbiri gradiva za 

plakate, govorne vaje in bralno značko, jim nudila pomoč pri iskanju informacij. Pri 

svojem delu sem se trudila, da sem jih navduševala za branje in jih seznanjala z 

novostmi. 

 

Skupinsko  pedagoško  delo 

Pri urah knjižničnih informacijskih znanj sem učence navajala na uporabo knjižnice, 

seznanila sem jih s pravili izposoje in postavitve knjig ter jih spodbujala k branju.   

Veliko pozornosti smo tako pri mlajših kot pri starejših učencih namenjali iskanju 

informacij po različnih virih in pravilnemu navajanju virov. Tretješolci  so po knjižnem 

gradivu iskali informacije o življenjskih okoljih in v okviru tehničnega dne izdelovali 

plakate, starejši učenci pa so preko literature spoznavali različne teme od 

spoznavanja celin, človekovih pravic, antične kulture, značilnostih biomov, 

devetošolce sem seznanila tudi s pravili pisanja seminarskih nalog. Na predmetni 

stopnji sem dobro sodelovala zlasti z učiteljicami predmetov geografija, državljanska 

kultura in etika, zgodovina, biologija ter slovenščina. 

V knjižnici je bil seznam knjig za bralno značko in domače branje. Pripravila sem 

seznam za bralno značko in pri izboru upoštevala nagrade in priporočila Mestne 
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knjižnice Ljubljana – Knjižnica Otona Župančiča ter ostale nagrade. Bralno značko so 

vodili razredni učitelji in učitelji slovenskega jezika.  

Posebno pozornost sem posvečala prvošolcem, ki so do konca decembra knjižnico 

obiskovali z učiteljico enkrat tedensko. Ob vsakem obisku sem jim prebrala pravljico 

ali poučno knjigo in učenci so prihajali  z navdušenjem ter si zelo radi izposojali 

gradivo. Po novem letu so prihajali samostojno. 

  

Oktober, mednarodni mesec šolskih knjižnic 

V oktobru – mednarodnem mesecu šolskih knjižnic, smo posebno pozornost namenili 

najmlajšim. Učenci so spoznavali knjige iz zbirke Čebelica, ki 22. oktobra praznuje 

svoj dan – Praznik Čebelice. Tretješolci so izdelali kazalke – čebelice, ki smo si jih 

izmenjali z učenci iz Osnovne šole Ig. 

Z drugošolci  smo spoznavali dela Kristine Brenkove, ki je ustanovila knjižno zbirko 

Čebelica. Učenci so ilustrirali njeno pravljico Prišel je velikanski lev in v vitrini pred 

knjižnico smo pripravili tudi razstavo.  

Skupno branje (ob nacionalnem mesecu skupnega branja) za učence od 6. do 9. 

razreda 

Ker opažamo, da navdušenje za branje najbolj popusti po 6. razredu, smo vse 

razrede od 6. do 9. razreda pri uri slovenščine povabili v knjižnico, kjer smo jim 

predstavili kvalitetne in priljubljene knjige. Učenci so si jih izposodili, naslednjo uro 

slovenščine pa namenili branju.  

 

Zbirka Sinji galeb praznuje 

Ob 70. obletnici zbirke Sinji galeb smo učence od 4. do 6. razreda povabili v 

knjižnico, kjer so spoznavali knjige iz te zbirke, poleg tega pa smo vse učence in 

učitelje na šoli povabili k temu, da nam pomagajo pri pripravi razstave Iščemo 

najstarejšo knjigo iz zbirke Sinji galeb. Učenci in učitelji so prinašali knjige iz zbirke in 

bili pri tem zelo prizadevni, saj smo zbrali zelo veliko število knjig in prišli tudi do 
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najstarejše knjige iz zbirke. Med vsemi sodelujočimi smo izžrebali nagrajenca, 

nagrajena je bila tudi učenka, ki je prinesla najstarejšo knjigo iz zbirke. Oba sta 

prejela knjigo Bratovščina Sinjega galeba. Opazili smo, da se je po tem dogodku 

zanimanje za zbirko Sinji galeb povečalo. 

 

Moja naj knjiga 

V aprilu, mesecu knjige, smo izbirali naj knjigo. Ob tej priložnosti smo učence povabili 

v knjižnico, kjer smo se pogovarjali o tem, kaj najraje beremo, učenci pa se so tudi 

seznanili z nekaterimi novejšimi dobrimi knjigami ter izpolnili glasovnice. Med  

mlajšimi učenci je  največ glasov prejela zbirka Pasji mož, avtorja Davida Pilkeya, pri 

starejših učencih pa knjiga Matilda, avtorja Roalda Dahla. Svoje naj knjige so učenci  

tudi ilustrirali in pripravili smo razstavo.  

 

Pravljice pod krošnjami  

V mesecu maju smo za učence podaljšanega bivanja od 1. do 3. razreda pripravili 

Pravljice pod krošnjami – branje pravljic zunaj, pod krošnjami dreves. Učencem je 

pravljice brala študentka bibliotekarstva Neža Blatnik Sojar, ki je v šolski knjižnici 

opravljala študijsko prakso. 

 

Noč v knjižnici 

V mesecu maju smo pripravili dve noči v knjižnici. 13. 5. 2022 za učence 5. in 6. 

razredov in 27. 5. 2022 za učence od 7. do 9. razreda. S tem smo želeli nagraditi 

učence, ki že vrsto let opravljajo bralno značko. V vsakem razredu smo med tistimi, ki 

so opravili bralno značko, izžrebali nekaj učencev, pri devetošolcih pa so to možnost 

imeli vsi, saj zdaj dve leti tega dogodka zaradi covidnih ukrepov nismo mogli 

organizirati. Noč smo preživeli ob prebiranju knjige Chrisova zgodba (pri mlajših) ter 

Brez črtne kode (pri starejših), učenci  pa so brali tudi po lastni izbiri – sami so si 

lahko izbrali »knjigo za eno noč«.  
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Poleg branja smo pripravili še pester program. Igrali smo družabne igre, pekli 

palačinke in pripravili obložene kruhke, imeli smo »sobo pobega – escape room«, pri 

kateri so se učenci s pomočjo iskanja informacij po poučni literaturi morali rešiti iz 

zaklenjene učilnice, pri starejših smo se razdelili v tri skupine, ki so se preizkusile v 

štafetnih igrah, pri mlajših pa so učenci izdelali vsak svojo knjižno kazalko, imeli pa 

smo tudi srečelov. Pri noči v knjižnici za 5. in 6. razred sta sodelovali še študentka 

Neža Sojar Blatnik ter učiteljica Barbara Burjak, pri starejših učencih pa učiteljica 

Vida Novak. 

Dejavnosti, ki letos niso bile izvedene 

Zaradi covidnih ukrepov letos nista bili izvedeni dejavnosti Knjižna čajanka ter projekt 

Rastem s knjigo. 

 

OSTALE DEJAVNOSTI V KNJIŽNICI:  

Knjižna torbica 

Za družine učencev prvih, drugih in tretjih razredov sem pripravila knjižno torbico, ki 

potuje med družinami in s katero spodbujamo družinsko branje. V njej so bile 

kvalitetne otroške knjige, ki jih starši prebirajo otrokom ter strokovna knjiga o vzgoji 

otrok, namenjena staršem. V torbici je bil  tudi zvezek vtisov in po odzivu sodeč, so 

učenci in starši torbico tudi letos zelo dobro sprejeli.  

 

Spletna stran šolske knjižnice in šolski radio 

Tudi letos sem skrbela za objave na spletni strani šolske knjižnice OŠ Dobrova, kjer 

sem skrbela za objave o aktualnem dogajanju v knjižnici, poleg tega pa na spletno 

stran nalagala tudi oddaje za šolski radio. Preko šolskega radia sem skrbela za redno 

obveščanje o dogajanju v knjižnici ter spodbujanje branja in obiskovanja šolske 

knjižnice.  
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SODELOVANJE S PEDAGOŠKIMI DELAVCI 

Z učitelji in ostalimi delavci sem se posvetovala o nakupu knjig za posamezna 

področja ter jih seznanjala z novostmi. Z nekaterimi učitelji sem sodelovala pri 

pripravi razstav ter dogodkov in pripravah ur knjižničnih informacijskih znanj. 

 

STROKOVNO  IZPOPOLNJEVANJE 

Obiskovala sem knjigarne, druge knjižnice, se z novostmi seznanjala preko spleta ter 

brala študijsko gradivo. Da sem učencem znala svetovati pri izboru, sem čez celo 

leto prebirala leposlovje za mladino. 

V šolskem leto 2021/22 sem se udeležila naslednjih izobraževanj:  

1. Nacionalni strokovni posvet ZAPELJEVANJE V BRANJE ali kako branje živi na 

spletu 

2. Tri sekunde: Zasvojenost: To se meni ne more zgoditi 

3. Varstvo osebnih podatkov 

4. Izobraževanje za mentorje: Vesela šola 2021/2022 

5. Kulturni bazar 

6. Bibliopedagoška šola 2022 

 

DRUGO  DELO V POVEZAVI Z VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM DELOM 

Sodelovala sem na pedagoških in redovalnih konferencah. Bila sem poverjenica za 

mladinski tisk in upravljavka učbeniškega sklada. 

Bila sem tudi mentorica interesnih dejavnosti Vesela šola, Šolski radio in Dramski 

krožek ter članica tima za razvojni načrt šole.  
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5. URESNIČEVANJE PREDNOSTNIH NALOG LDN 

Posamezni aktivi so v šolskem letu 2021/22 dajali poudarek različnim prednostnim 

nalogam: 

Aktiv podaljšanega bivanja se je najbolj posvetili področju socializacije z razvijanjem 

naslednjih veščin: spoštovanje, samostojnost, odgovornost do sebe in drugih, 

empatičnost, skrb za zdravje, skupno reševanje težav, varnost v prometu, razvijanje 

strpnosti, bonton … 

Aktiv naravoslovja je dajal poudarek samostojnosti učencev in uporabi teoretičnega 

znanja v praksi. 

Družboslovni aktiv 

Vsi aktivi ugotavljajo, da so bili le delno uspešni in je potrebno z delom nadaljevati, 

ker so to cilji, ki jih lahko dosežemo le s sistematičnim delom na daljši rok. 
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Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 je bilo 

obravnavano in sprejeto na tedenskem sestanku učiteljskega zbora OŠ Dobrova, 

dne 19. 9. 2022. 

Ravnateljica: 

Sonja Bregar Mazzini 

  

 

  

 

Svet staršev je bil seznanjen s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2021/22 1. seji Odbora sveta staršev OŠ Dobrova, dne 6. 10. 2022. 

  

       Predsednik/-ica Sveta staršev:  

Špela Oseli 

                                          

  

  

 

Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 je bil potrjeno 

na 11. seji Sveta zavoda, Osnovne šole Dobrova, dne  7. 10. 2022.. 

 

 

 

                                                                             Predsednica Sveta zavoda: 

Karin Armič 

 


