
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OSNOVNA ŠOLA POLJE 

 

 
   

 
 
 

Poročilo o uresničitvi  
Letnega delovnega načrta  

s samoevalvacijo 
za šolsko leto 2013/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2013/2014 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2013/2014 

 

 

 

 
 

VSEBINA 
 

1  UVOD ........................................................................................................................ 1 

2  UČNI USPEH OB KONCU LETA ..................................................................................... 2 

3  REALIZACIJA POUKA ................................................................................................ 10 

4  ŠOLSKI OBISK .......................................................................................................... 13 

5  DOPOLNILNI IN DODATNI POUK ............................................................................... 14 

6  URE ODDELČNE SKUPNOSTI ..................................................................................... 15 

7  DNEVI DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE .......................................................................... 16 

8  ŠOLE V NARAVI, TABORI in TEČAJI PLAVANJA ........................................................... 22 

9  OBLIKA DIFERENCIACIJE ........................................................................................... 25 

10  SODELOVANJE S STARŠI ......................................................................................... 25 

11  PODALJŠANO BIVANJE ........................................................................................... 26 

12  DODATNA STROKOVNA POMOČ, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ TER STATUS 

UČENCEV TUJCEV ................................................................................................. 27 

13  DELO Z NADARJENIMI UČENCI ................................................................................ 30 

14  DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH .................................................................... 31 

15  INTERESNE DEJAVNOSTI ........................................................................................ 41 

16  PROMETNA VZGOJA .............................................................................................. 43 

17  PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI ........................................................................... 44 

18  IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV .............................................................. 57 

19  ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA................................................................................ 58 

20  ŠOLSKA KNJIŽNICA ................................................................................................. 60 

21  SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT .......................................................... 61 

22  PEDAGOŠKA PRAKSA ............................................................................................. 62 

23 PRIDOBITEV UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV .................................................... 63 

Letno poročilo o samoevalvaciji šole .............................................................................. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2013/2014 

1 

 

1  UVOD 
 

Za nami je šolsko leto 2013/2014, že 157. po vrsti odkar deluje Osnovna šola Polje. V veliki meri smo  
načrtovano vzgojno-izobraževalno delo za preteklo šolsko leto izvedli. Kljub omejenim finančnim 
možnostim smo z veliko mero vztrajnosti in motivacije svoje delo opravili kakovostno in prizadevno. 
Veseli smo, da nam starši naših učencev sporočajo, da z nami dobro sodelujejo.   
 

V devetem razredu je 42 učencev opravljalo nacionalno preverjanje znanja iz treh predmetov: 
matematike, slovenskega jezika ter fizike. Rezultati učencev so bili nižji od državnega povprečja. V 9. 
razredu je bil uspeh pri matematiki 47,1% (povprečje SLO = 53,4%),  
pri slovenščini je bil rezultat 49,0% (povprečje SLO = 55,1 %),  
pri fiziki pa 51,4% (povprečje SLO = 46,3 %).  
V šestem razredu pa je 48 učencev opravljalo  nacionalno preverjanje znanja iz matematike, 
slovenskega jezika ter angleškega jezika. Učenci so dosegli pri matematiki 50,7%   (povprečje SLO = 
62,4 %), pri slovenščini je bil rezultat 57,7% (povprečje SLO = 61,9 %) in pri angleščini 47,3% 
(povprečje SLO = 48,2 %).  
Do neke mere so ti rezultati gotovo pokazatelj kakovosti dela šole in znanja posameznega učenca, 
pri tem pa se je potrebno zavedati, da gre za enkratno pisno preverjanje znanja, ki po svojem 
obsegu ne more preveriti celotnega obsega in nivoja znanja učencev. 
 

Učni uspeh ob koncu šolskega leta je bil dober, 14 učencev šole je zaključilo pouk z nezadostnimi 
ocenami - 8 s po 1 nezadostno oceno, 3 s po dvema nezadostnima ocenama in 3 učenci s tremi ali več 
nezadostnimi ocenami. 
Največji delež nezadostnih ocen je pri kemiji (7 nezadostnih), sledijo fizika (6 nezadostnih) in 
matematika  (3 nezadostni), zgodovina, slovenski in angleški jezik s po 2 nezadostnima ocenama. 
V 3. razredu ter v 7. in 8. razredu po en učenec razred ponavlja, en učenec v 3. razredu napreduje z 
nezadostno oceno, ostali učenci so opravili popravne izpite – nekateri uspešno že v junijskem roku, 
nekateri v avgustovskem roku.  
Uspehi naših učencev na tekmovanjih iz znanja potrjujejo, da so naši učenci sposobni in uspešni: 
osvojili so številna bronasta priznanja, srebrna priznanja ter celo nekaj zlatih priznanj.  
Že vrsto let šolo pri odločanju o oblikah diferenciacije pouka podpira tudi Svet šole. Učiteljski zbor je 
potrdil obliko, za katero smo prepričani, da bo olajšala učno delo učencem, učiteljem pa omogočala 
bolj poglobljeno individualizacijo dela v manjših učnih skupinah. 
 

Vsi, ki smo povezani z našo šolo, se zavedamo pomena zdravja in zdravega načina življenja, dobrih 
medsebojnih odnosov in skrbi za čisto okolje. Te vrednote smo razvijali tudi preko številnih dejavnosti 
v projektih Comenius, Eko šola in Zdrava šola. Uspelo nam je izpolniti zahteve in pridobiti naziv 
Kulturna šola.   
V preteklem letu smo sodelovali tudi v projektih Evropska vas, Zaupajmo v lastno ustvarjalnost, naši 
učenci pa so dosegli odlične rezultate tudi na področju športa. Posebej pa izpostavljam uspehe naših 
učencev in njihovih mentorjev na raziskovalnem področju. Izdelali so kar 13 razikovalnih nalog, od 
katerih je bila velika večina nagrajenih tudi na državnem nivoju. 
V okviru uresničevanja vzgojnega načrta šole želimo omejiti pojave nasilja, izboljšati odnos učencev 
do šolskega dela in okrepiti osebno odgovornost in vzgojno delovanje šole. Dosedanje izkušnje so 
dobre in dragocene za delo v prihodnjih letih. 
Ko boste pregledali to poročilo, boste gotovo zaznali, da se trudimo biti dejavni na številnih področjih, 
da vzpodbujamo in podpiramo učence, kjer so lahko uspešni in ustvarjalni ter jim pomagamo in jim 
nudimo pomoč in podporo tam, kjer jo potrebujejo, da zmorejo zahteve, ki jih prednje postavlja 
program osnovne šole. 
Z vsakim novim šolskim letom iščemo poti, s katerimi bi izboljšali znanje naših učencev, novih nalog 
in izzivov pa se lotevamo optimistično. Delo poteka v urejenih in dobro opremljenih prostorih, vsi 
zaposleni pa se trudimo, da delo opravimo dobro, z medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem in 
osebno odgovornostjo se podpiramo in smo tako bolj zadovoljni. 
                                 Barbara Smrekar,  
                                                                                                                                           ravnateljica 
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2  UČNI USPEH OB KONCU LETA 
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Število učencev z nezadostnimi ocenami ob koncu leta po razredih    

 

 Število učencev… 

RAZRED 
z eno 
NZD 

z dvema  
NZD 

s tremi  NZD 
ali več 

z NZD 
ocenami 
SKUPAJ 

ki 
PONAVLJ

AJO 
razred 

ki 
napreduj
ejo z NZD 

oceno 

s 
POPRAV

NIMI 
IZPIT 

ki ZAKLJUČUJEJO 
OŠ OBVEZNOST 

3. A 0 1 0 1 1 0 / 0 

3. B 1 0 0 1 0 1 / 0 

SKUPAJ 3.R 1 1 0 2 1 1 / 0 

4. A 0 0 0 0 0 0 / 0 

4. B 0 0 0 0 0 0 / 0 

SKUPAJ 4.R 0 0 0 0 0 0 / 0 

5. A 0 0 0 0 0 0 / 0 

5. B 0 0 0 0 0 0 / 0 

SKUPAJ 5.R 0 0 0 0 0 0 / 0 

6. A 0 0 0 0 0 0 / 0 

6. B 0 0 0 0 0 0 / 0 

SKUPAJ 6.R 0 0 0 0 0 0 / 0 

7. A 2 0 0 2 0 0 2* +  0 0 

7. B 0 0 1 1 1 0 0 0 

SKUPAJ 7.R 2 0 1 3 1 0 2* +  0 0 

8. A 0 0 1 1 0 0 0 1 

8. B 1 0 1 2 1 0 0* +  1 0 

SKUPAJ 8.R 1 0 2 3 1 0 0* +  1  1 

9. A 0 1 0 1 0 0 0* +  1 0 

9. B 4 1 0 5 0 0 3* +  2  0 

SKUPAJ 9.R 4 2 0 6 0 0 3* +  3  0 

ŠOLA  skupaj 8 3 3 14 3 1 5* + 4 1 

* Popravni izpiti opravljeni v spomladanskem roku. 
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2.1  USPEH PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA 
 

Redni rok: 

 6. maj 2014 - matematika (6. in 9. r ) 

 8. maj 2014 - slovenščina (6. in 9. r ) 

 12. maj 2014 -  angleščina (6. r ), fizika (9. r) 

 

 MAT      (%) SLJ         (%) 

TJA 6.R 
FIZ 9.R           

(%) 

OŠ POLJE, 6. razred 50,65 57,78 47,30 
REPUBL. POVPR., 6.R 62,47 62,10 48,30 

RAZLIKA ─11,82 ─4,32 ─1 

    

OŠ POLJE, 9. razred 47,10 49,03 51,36 
REPUBL. POVPR., 9.R 53,39 55,07 46,30 

RAZLIKA ─6,29 ─6,04 5,06 
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3  REALIZACIJA POUKA 
 
 

PREDMET 

Št. 
načrt. 

ur     
A in B oddelek 

SKUPAJ 

  

    ure % ure % ure % ure % 

    1. A 1. B   1. C 

SLJ 210 207 98,57 205 97,62 619 147,38 207 98,57 

MAT 140 140 100,00 140 100,00 418 149,29 138 98,57 

SPO 105 102 97,14 100 95,24 306 145,71 104 99,05 

LUM 70 70 100,00 70 100,00 210 150,00 70 100,00 

GUM 70 70 100,00 70 100,00 208 148,57 68 97,14 

ŠPO 105 101 96,19 105 100,00 309 147,14 103 98,10 

SKUPAJ 700 690 98,57 690 98,57 2070 98,57 690 98,57 

    2. A 2. B     

SLJ 245 244 99,59 245 100,00 489 99,80   

MAT 140 139 99,29 144 102,86 283 101,07   

SPO 105 96 91,43 96 91,43 192 91,43   

LUM 70 70 100,00 70 100,00 140 100,00   

GUM 70 70 100,00 68 97,14 138 98,57   

ŠPO 105 111 105,71 108 102,86 219 104,29   

SKUPAJ 735 730 99,32 731 99,46 1461 99,39 
  

    3. A 3. B     

SLO 245 242 98,78 240 97,96 482 98,37   

MAT 175 174 99,43 176 100,57 350 100,00   

SPO 105 110 104,76 105 100,00 215 102,38   

LUM 70 64 91,43 70 100,00 134 95,71   

GUM 70 65 92,86 70 100,00 135 96,43   

ŠPO 105 110 104,76 104 99,05 214 101,90   

SKUPAJ 770 765 99,35 765 99,35 1530 99,35   

    4. A 4. B     

SLJ 175 176 100,57 174 99,43 350 100,00   

MAT 175 173 98,86 174 99,43 347 99,14   

TJA 70 63 90,00 64 91,43 127 90,71   

LUM 70 72 102,86 72 102,86 144 102,86   

GUM 52,5 49 93,33 48 91,43 97 92,38   

NIT 105 100 95,24 100 95,24 200 95,24   

DRU 70 69 98,57 73 104,29 142 101,43   

ŠPO 105 109 103,81 106 100,95 215 102,38   

SKUPAJ 822,5 811 98,60 811 98,60 1622 98,60   

    5. A 5. B     

SLJ 175 174 99,43 172 98,29 346 98,86   

MAT 140 141 100,71 140 100,00 281 100,36   

NIT 105 105 100,00 105 100,00 210 100,00   

DRU 105 104 99,05 104 99,05 208 99,05   

LUM 70 68 97,14 69 98,57 137 97,86   

GUM 52,5 52 99,05 51 97,14 103 98,10   

ŠPO 105 98 93,33 103 98,10 201 95,71   

TJA 105 102 97,14 100 95,24 202 96,19   

GOS 35 34 97,14 35 100,00 69 98,57   

SKUPAJ 892,5 878 98,38 879 98,49 1757 98,43   
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    6. A 6. B   

SLJ 175 176 100,57 167 95,43 343 98,00 

TJA 140 147 105,00 143 102,14 290 103,57 

GEO 35 32 91,43 30 85,71 62 88,57 

ZGO 35 38 108,57 43 122,86 81 115,71 

MAT 140 119 85,00 128 91,43 247 88,21 

NAR 70 65 92,86 64 91,43 129 92,14 

LUM 35 37 105,71 36 102,86 73 104,29 

GUM 35 32 91,43 34 97,14 66 94,29 

GOS 52,5 49 93,33 49 93,33 98 93,33 

TIT 70 67 95,71 69 98,57 136 97,14 

ŠPO 105 100 95,24 95 90,48 195 92,86 

SKUPAJ 892,5 862 96,58 858 96,13 1720 96,36 

    7. A 7. B   

SLJ 140 153 109,29 155 110,71 308 110,00 

TJA 140 138 98,57 129 92,14 267 95,36 

GEO 70 54 77,14 63 90,00 117 83,57 

ZGO 70 70 100,00 59 84,29 129 92,14 

NAR 105 101 96,19 102 97,14 203 96,67 

MAT 140 126 90,00 129 92,14 255 91,07 

LUM 35 40 114,29 39 111,43 79 112,86 

GUM 35 38 108,57 36 102,86 74 105,71 

TIT 35 35 100,00 35 100,00 70 100,00 

ŠPO 70 78 111,43 69 98,57 147 105,00 

DKE 35 38 108,57 40 114,29 78 111,43 

SKUPAJ 875 871 99,54 856 97,83 1727 98,69 

    8. A 8. B   

SLJ 122,5 118 96,33 115 93,88 233 95,10 

TJA 105 114 108,57 117 111,43 231 110,00 

GEO 52,5 49 93,33 49 93,33 98 93,33 

ZGO 70 62 88,57 65 92,86 127 90,71 

BIO 52,5 62 118,10 62 118,10 124 118,10 

KEM 70 71 101,43 70 100,00 141 100,71 

FIZ 70 72 102,86 72 102,86 144 102,86 

MAT 140 146 104,29 146 104,29 292 104,29 

DKE 35 40 114,29 39 111,43 79 112,86 

LUM 35 34 97,14 39 111,43 73 104,29 

GUM 35 33 94,29 37 105,71 70 100,00 

TIT 35 35 100,00 31 88,57 66 94,29 

ŠPO 70 81 115,71 75 107,14 156 111,43 

SKUPAJ 892,5 917 102,75 917 102,75 1834 102,75 

  9. A 9. B   

SLJ 144 145 100,69 142 98,61 287 99,65 

TJA 96 107 111,46 107 111,46 214 111,46 

GEO 64 59 92,19 59 92,19 118 92,19 

ZGO 64 57 89,06 58 90,63 115 89,84 

BIO 64 75 117,19 75 117,19 150 117,19 

KEM 64 69 107,81 70 109,38 139 108,59 

FIZ 64 70 109,38 72 112,50 142 110,94 

MAT 128 132 103,13 133 103,91 265 103,52 

LUM 32 43 134,38 34 106,25 77 120,31 

GUM 32 39 121,88 47 146,88 86 134,38 

ŠPO 64 76 118,75 76 118,75 152 118,75 

SKUPAJ 816 872 106,86 873 106,99 1745 106,92 
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IZBIRNI PREDMETI Št. načrtovanih ur Št. realiziranih ur 

    ure % 

Šport za sprostitev  35 37 105,70 

Šport za zdravje 35 28 80,00 

Ples 35 30 85,70 

Izbrani šport - odbojka, dekleta 35 35 100 

Izbrani šport - odbojka, fantje 35 31 88,60 

Izbrani šport - nogomet 35 28 80 

Obdelava gradiv - umetne snovi 35 35 100 

Nemščina I 70 63 90 

Nemščina II 70 64 91,40 

Nemščina III 64 60 93,75 

Španščina I 70 65 92,90 

Španščina II 70 63 98,40 

Španščina III 64 58 90,63 

Računalništvo - urejanje besedil 35 34 97,20 

Računalništvo - multimedija 35 34 97,20 

Likovno snovanje I 35 26 74,30 

Sodobna priprava hrane  35 34 97,20 

Srečanja s kulturami in načini življenja 35 34 97,20 

IZBIRNI SKUPAJ 828 813 92,20 

    

 
REALIZACIJA   

SPLOŠNI PREDMETI 
99,80% 

 
REALIZACIJA   

IZBIRNI PREDMETI 
92,20% 

 
REALIZACIJA POUKA 96,10% 
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4  ŠOLSKI OBISK 
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5  DOPOLNILNI IN DODATNI POUK  
 

Realizacija ur dopolnilnega in dodatnega pouka 
 

ure % 
 PREDMET Št. načrt. ur  ure % ure % 

A in B oddelek SKUPAJ 

  ure % 

1. C     1. A 1. B   

14   DOP. P.   14   24       

11   DOD. P.    11   8       

25 71 SKUPAJ  35 25 71 32 91 82 A+B+C    77,7 

      2. A 2. B   

  DOP. P.   18   17       

  DOD. P.    14   13       

  SKUPAJ  35 32 91 30 86 62 88,5 

      3. A 3. B   

  DOP. P.   28   16       

  DOD. P.    4   19       

  SKUPAJ  35 32 91 35 100 67 95,5 

      4. A 4. B   

  DOP. P.   19   26       

  DOD. P.    8   6       

  SKUPAJ  35 27 77 32 91 59 84 

      5. A 5. B   

  DOP. P.   24   11       

  DOD. P.    10   25       

  SKUPAJ  35 34 97 36 103 70 100 

 
 
 

 
 
 
 

 PREDMET 
Št. 

načrt. 
ur  

ure % 

  SLJ 7. razred 

DOP. P.   20   

DOD. P.    5   

SKUPAJ  35 25 71 

  FIZ 8. in 9. razred 

DOP. P.   21   

DOD. P.    20   

SKUPAJ  35 41 121 

   KEM 8. in 9. razred 

DOP. P.   29   

DOD. P.    4   

SKUPAJ  35 33 97 

 SLJ 8. in 9. razred 

DOD. P.     

SKUPAJ  14 14 100 

  

REALIZACIJA  
DOP IN DOD POUKA 

94,2% 

 PREDMET 
Št. 

načrt. 
ur  

ure % 

   TJA 6. razred 

DOP. P.   26   

DOD. P.    2   

SKUPAJ  35 28 80 

   MAT 6. razred 

DOP. P.   22   

DOD. P.    6   

SKUPAJ  35 28 80 

   SLJ 6.  razred 

DOP. P.  20   

DOD. P.   6   

SKUPAJ  35 26 74 

    TJA 7. razred 

DOP. P.   26   

DOD. P.    4   

SKUPAJ  35 30 86 

  MAT 7. razred 

DOP. P.   28   

DOD. P.    4   

SKUPAJ  35 32 91 
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Število učencev po oddelkih, vključenih v dopolnilni oz. dodatni pouk  
 

 

 
 
 
 

 
6  URE ODDELČNE SKUPNOSTI 
 

Po predmetniku je za ure oddelčne skupnosti namenjenih 17,5 ur letno. Po sklepu Sveta OŠ Polje 
imamo na predmetni stopnji vsak teden celo uro oddelčne skupnosti (letno 35 ur, za učence 9. razreda 
33 ur). 
 

  št. pl ur ure % ure % ure % 

Razred   A B Skupaj 

4. 17,5 19 109 % 19 109 % 38 109 % 

5. 17,5 17,5 100 % 18 103 % 35,5 101 % 

6. 35 36 103 % 38 109 % 74 106 % 

7. 35 41 117 % 40 114 % 81 116 % 

8. 35 43 123 % 42 120 % 85 121 % 

9. 32 40 125 % 41 128 % 81 127 % 

   

   
REALIZACIJA UR  

ODDELČNE SKUPNOSTI 
113 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oddelek 1. a 1. b 1. c 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b 

Št. učencev 12 20 18 23 14 6 14 14 22 14 18 

 
SLJ  
6 

MAT 
6 

TJA 
6 

SLJ  
7 

MAT 
7 

TJA 
7 

FIZ  
8 

KEM 
8 

SLJ  
8 

FIZ  
9 

KEM 
9 

SLJ  
9 

Oddelek 
A 

5 17 6 7 9 5 20 16 6 20 13 5 

Oddelek 
B 

7 14 3 5 20 6 18 13 2 13 10 1 
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7  DNEVI DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE 
 

Dnevi dejavnosti so bili uspešno izvedeni v skladu z načrtom  strokovnih aktivov, ki je bil izdelan v 
maju 2013.   
 
1. RAZRED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. RAZRED          
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3. RAZRED     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. RAZRED     
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5. RAZRED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
6. RAZRED 
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7. RAZRED                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8. RAZRED 
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9. RAZRED 
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Poleg navedenih dejavnosti smo izpeljali tudi 10 prireditev: 
 
 

PRIREDITVE VODJA PRIREDITVE TERMIN IZVEDBE 

PRVI ŠOLSKI DAN ZA PRVOŠOLCE Mojca Avbelj 2. 9. 2013 

MIKLAVŽEV GLASBENI VEČER  
Mojca Prelogar 
Vesna Gros  

5. 12. 2013 

NOVOLETNO SREČANJE  Nataša Frelih  12. 12. 2013 

PRIREDITEV PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI IN NOVOLETNA PRIREDITEV 

Danica Iskra 
Klavdija Šuligoj 

24. 12. 2013 

SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST Nataša Snoj Kumlanc 13. 2. 2014 

PRIREDITEV PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 
PRAZNIKOM 

Maria Erzsebet Delić 
Maja Mavsar 

7. 2. 2014 

PRIREDITEV OB EKO DNEVU 
Tanja Pecin Završan 
 Judita Mihev 

5. 4. 2014 

PREDAJA KLJUČA  Nataša Javornik 9. 6. 2014 

VALETA Nataša Javornik 12. 6. 2014 

PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN 
PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 

Tanja Pecin Završan 
Simona Ferenc 

24. 6. 2014 
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8  ŠOLE V NARAVI, TABORI in TEČAJI PLAVANJA 
 
 

V okviru nadstandardnega programa smo izvedli naslednji program: 
 
 

RAZRED KRAJ/DOM DATUM DNEVI V 

TEDNU 

ŠT. 

DNI 

VODJA 

5. R POREČ/ŠPADIČI 3. 9. -  7. 9. 2013 TOR - SOB 5 JUDITA MIHEV 

GEO TABOR KMETIJA PODMLAČAN 11. 10. - 13. 10. 2013 PET - NED 3 TANJA P. ZAVRŠAN 

3. R CŠOD JURČEK 21. 10. - 23. 10. 2013 PON - SRE 3 NINA SOVINC 

PEVSKI 

VIKEND 

CŠOD PLANICA 

(neizpeljano, premalo prijav) 
8. 11. - 10. 11. 2013 PET - NED 3 SILVA JAKOB 

ZGO-ASTRO 

TABOR 
CŠOD MEDVED 29. 11. - 1. 12. 2013  PET - NED 3 MATEJA DRNOVŠEK 

2. R CŠOD MEDVED 8. 1. – 10.1.2014 PON - SRE 3 MATEJA PETAN 

6. R ROGLA  3. 2. - 7. 2. 2014 PON - PET 5 

KLEMEN ADAMIC 

Nadomestni program:  

Alenka Kocjančič 

7. R CŠOD BREŽENKA 3. 3. – 7. 3. 2014 PON - PET 5 

JANA MALI 

Nadomestni program:  

Mojca Jurič 

4. R CŠOD LIPA 31. 3. - 4. 4. 2014 PON - PET 5 MOJCA PRELOGAR 

8. R 
CŠOD KAVKA 

(neizpeljano, premalo prijav) 
12. 5. - 16. 5. 2014 PON - PET 5 

ERŽI DELIĆ 

Nadomestni program:  

Renata Krivec 

 
PLANINSKI TABOR NA 

ZELENICI 
6. 6. – 8. 6. 2014 PET - NED 3 JUDITA MIHEV 

      

1. R 
TEČAJ PLAVANJA, 
dnevni obisk bazena  

4. 11. - 15. 11. 2013 PON - PET 10 
Javni zavod  
ŠPORT LJUBLJANA 

3. R 
TEČAJ PLAVANJA,  
dnevni obisk bazena  

5.5.2014 - 16.5.2014 PON - PET 10 
Javni zavod  
ŠPORT LJUBLJANA 

7. R 

TEČAJ PLAVANJA,  
dnevni obisk bazena  
Učenci se udeležijo  
plavalnega tečaja za 
neplavalce v lastni 
organizaciji. 

december 2013  
april 2014 

PON - PET 10 
Javni zavod  
ŠPORT LJUBLJANA 

 

 
 

 
GEOGRAFSKO – EKOLOŠKI TABOR 
 
Osnovni cilj tabora je bil seznaniti učence z osnovnimi metodami geografskega raziskovanja 
pokrajine, ki temelji na opazovanju in preko katerih so učenci spoznali tako naravne kot tudi 
družbene vplive, ki pokrajino spreminjajo. Pri tem so ne le spoznali, temveč tudi razumeli, kako 
določeni geografski pojavi in procesi oblikujejo pokrajino, v kateri je raziskovanje potekalo. 
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Predmet raziskovanja je bil spoznati Škofjeloško hribovje z vsemi naravnogeografskimi in 
družbenogeografskimi značilnostmi pokrajine: lego, relief, kamninsko zgradbo, prst, podnebje, 
rastje, prebivalstveno problematiko, naselja, gospodarsko usmerjenost, možnosti za trajnostni 
razvoj pokrajine v prihodnosti… Poudarek pa je vendarle temeljil na spoznavanju značilnosti voda v 
pokrajini, saj smo na taboru učence preko raziskovalnega dela pripravljali tudi na geografsko 
tekmovanje, ki ga vsako leto izvaja ZRSŠ. Naslov raziskovalnega tabora je zato bil »Voda in njena 
vloga v pokrajini« . Za spoznavanje omenjene teme smo pripravili naslednje delavnice: 

- Spoznavanje hidrogeografskih značilnosti Jarčjega Brda 

- Izdelovanje pripomočka za merjenje nagiba reliefa ter rečnega brega 

- Merjenje hitrosti vodnega toka 

- Merjenje in risanje širine ter prereza rečne struge 

- Merjenje temperature vode in zraka 

- Določanje vonja vode ter pH vrednosti vode 

Poleg naštetih delavnic smo opravili še naslednje terensko delo: 
- Orientacija v pokrajini 

- Spoznavanje izoblikovanosti površja 

- Kartiranje podeželskega naselja 

- Preučevanje kmetije 

Predno smo opravili terensko delo smo izvedli kratko izobraževanje na temo »Priprava na delo na 
terenu«. Za poročanje pa smo izvedli krajše predavanje na temo retorike. 
Z opravljeni terenskim delom smo natančno spoznali osnovne naravnogeografske in 
družbenogeografske značilnosti Škofjeloškega hribovja, natančneje geografijo Jarčjega Brda. Velik 
poudarek je bil na spoznavanju hidrogeografskih značilnosti obravnavane pokrajine. Zaradi 
neugodne vremenske situacije smo morali terensko delo prilagoditi razmeram. Kljub temu so učenci 
spoznali temeljne načine geografskega raziskovalnega dela, ki jim bo koristil tudi pri šolanju v 
prihodnje. Spoznani model terenskega geografskega raziskovanja lahko učenci kasneje uporabijo v 
katerikoli pokrajini, kjer želijo spoznati njene naravne in družbene danosti. 
 
Tatjana Pecin Završan, vodja tabora 

 
 
 

ZGODOVINSKO-ASTRONOMSKI TABOR 
 
Zgodovinsko-astronomski tabor je bil organiziran že tretje leto zapored. Tudi letošnje leto smo ga 
terminsko umestili tik pred obe šolski tekmovanji, ki vedno potekata v začetku meseca decembra, saj 
je tabor namenjen tudi pripravam na ti dve tekmovanji.  
Tabor je potekal od 29. 11. 2013 do 1. 12. 2013 v CŠOD Medved na Medvedjem Brdu. Lokacija je bila 
izbrana zaradi bližine, kar pomeni tudi najugodnejši prevoz. Tabora se je udeležilo 23 otrok iz osmega 
in devetega razreda. V letošnjem šolskem letu v sedmem razredu ni bilo evidentiranih nadarjenih 
učencev za naravoslovje, zaradi tega se tabora sedmošolci niso udeležili. 
Z njimi smo odšli: Polona Theuerschuh, Marcel Theuerschuh in Mateja Drnovšek. Program smo 
pripravili in izvedli sami. 
Letošnje šolsko leto, so se pri nas oglasili tudi astronomi, ki so izvedli strokovno predavanje, nenadna 
pooblačitev pa nam je zagodla in zakrila vse zvezde.  
 
 
Pri astronomiji so učenci reševali zahtevnejše naloge iz preteklih tekmovanj iz astronomije, opazovali 
zvezde in nočno nebo, se učili o razdaljah in enotah v astronomiji ter se naučili uporabljati zvezdno 
karto. 
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Tema zgodovinskega tekmovanja v letošnjem šolskem letu je bila: Začetki in razvoj radia, televizije in 
filma na Slovenskem. Tako smo na taboru obravnavali: tehnološke značilnosti radia, začetke in razvoj 
radia na Slovenskem, začetke oglašanja slovenskega radia, televizijo, video, kinematografijo, film med 
Slovenci, prve slovenske celovečerne filme, tehnologijo kamer, znane slovenske televizijske obraze… 
Učenci se tabora vsako leto zelo radi udeležijo. Ves čas so intenzivno sodelovali pri pouku, ki ga je bilo 
dnevno po 8 šolskih ur, imeli smo tudi družabni večer in spoznavali okolico. Če bi se tabor še izvajal, 
bi bilo dobro razmišljati, da bi ga izvedli čez teden, kar bi bilo bolj enostavno tako za učence kot tudi 
za učitelje. Ali pa da bi ga izvedli od četrtka do nedelje. 
 
Mateja Drnovšek, vodja tabora 
 
 
 

POTEPUHI, PLANINSKI TABOR NA ZELENICI 
 
…Res smo potepuhi v  pravem smislu…na hribček gor, pa z hribčka dol. Mladi Potepuhi  smo bili veliko 
na prostem, v družbi vrstnikov, staršev. Na izletih smo skrbeli za prijateljske odnose, spodbujali smo 
ljubezen do narave, odkrivali njene lepote. Prav v vseh letnih časih, med snežinkami, spomladanskimi 
cvetlicami, s soncem in dežjem smo se učili varno hoditi v hribe in jih na vsakem koraku spoštovali. 
Znanje, varnost in veselje, to je naša gorska pravljica. Uspelo nam je izpeljati program po načrtu. 
Povzpeli smo se na Krvavec, obiskali vrh Sv. Miklavža, prehodili krožno pot na Kamniški grad in Špičko, 
Limbarsko goro, Čemšeniško planino…plavali v Atlantisu. 
Sezono smo zaključili na Zelenici, kjer smo izpeljali tridnevni tabor-PLANINSKO ŠOLO in sicer v juniju. 
Zelenica nam vsako leto nudi izredno lokacijo in dobre pogoje. Program in dejavnosti  smo zastavili 
pestro in barvito ( družabnost, gibanje v naravi, terensko delo, osnove prve pomoči…). 
Zgodba še ni končana, že snujemo nove vsebine, nove poti, po katerih bomo hodili . Markacija nas bo 
vodila do naslednjih novih zgodb. 
 
Judita Mihev  IPV, VPZS 
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9  OBLIKA DIFERENCIACIJE 
 
 
V 8. in 9. razredu smo diferenciacijo izvajali v učnih skupinah pri vseh urah matematike, slovenščine 
in angleščine. Učenci istega razreda so bili razdeljeni v tri manjše heterogene učne skupine, ki so bile 
enake pri vseh treh predmetih. 
 
Pouk angleščine v 6. in 7. razredu je pri največ četrtini letnega števila ur potekal v heterogenih učnih 
skupinah, prav tako pouk slovenščine v sedmih razredih. 
 
Od 1. do 9. razreda so učitelji pri pouku vseh predmetov in pri drugih oblikah organiziranega dela 
izvajali notranjo diferenciacijo tako, da je učitelj v oddelku oziroma učni skupini diferenciral delo z 
učenci glede na njihove zmožnosti. 

 
 
 
 
 
10  SODELOVANJE S STARŠI 
 
 

 RODITELJSKI SESTANKI GOVORILNE URE 

RAZRED ŠTEVILO SESTANKOV % UDELEŽBE 
Število opravljenih 

razgovorov 

1. A 4 61,9 100 

1. B 4 75,8 103 

1. C 3 81,8 101 

2. A 3 81,9 77 

2. B 3 98,7 80 

3. A 3 89,3 102 

3. B 4 94,8 160 

4. A 3 75,3 68 

4. B 3 72,8 84 

5. A 4 79,7 65 

5. B 4 64,9 25 

6. A 3 91,7 51 

6. B 3 89,9 35 

7. A 3 72,7 58 

7. B 3 58,7 63 

8. A 3 68,3 43 

8. B 3 71,7 51 

9. A 3 71,0 38 

9. B 3 83,7 35 

 SKUPAJ 62 POVPREČJE  78,28 SKUPAJ 1339 
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11  PODALJŠANO BIVANJE 
 
 

Osnovni cilj podaljšanega bivanja je zagotoviti spodbudno, zdravo, varno psihosocialno in fizično 
okolje za razvoj in izobraževanje. Pomemben cilj podaljšanega bivanja je tudi v tem, da otroci spoznajo 
pomen aktivno preživetega prostega časa. Ob tem jim sproščeno počutje nudi možnosti za osebni 
razvoj, razvijanje ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, športnem in na drugih področjih. Učijo se 
sprejemati različne vloge v skupini, ob tem spoznavajo sebe in druge, sprejemajo in cenijo drugačnost 
in se navajajo na samostojnost, tako pri šolskem delu kot tudi na drugih področjih. 
 
V letošnjem šolskem letu je delo v podaljšanem bivanju potekalo v osmih oddelkih. Program je 
obsegal naslednje dejavnosti: kosilo, sprostitvena dejavnost, samostojno učenje in usmerjeni prosti 
čas. Trudili smo se, da sta bila v program v čim večji meri vključena prioritetna cilja šole, in sicer učenec 
spoštuje sebe in okolje ter skrb za slovenski jezik. 
 
Pri kosilu smo otroke navajali na kulturno vedenje pri jedi, na pravilno uporabo jedilnega pribora, na 
redno in temeljito umivanje rok in vztrajali, da so otroci pojedli ustrezno količino obroka in poskusili 
tudi tisto hrano, ki so jo sprva že na pogled zavračali. V času sprostitvenih dejavnosti smo stremeli k 
temu, da so otroci vsaj nekaj časa preživeli na prostem, kjer so imeli dovolj možnosti za gibanje in 
spontano igro, saj sta potreba po gibanju in igri pri mlajših učencih njihovi primarni potrebi. 
Uporabljali smo šolsko igrišče z igrali, park, basebalsko igrišče in atletsko igrišče. Enkrat do dvakrat 
tedensko je imel vsak oddelek na voljo tudi telovadnico, kjer smo izvajali gibalne urice, ki so jih otroci 
komaj čakali. V času samostojnega učenja so se otroci navajali na samostojno in vztrajno opravljanje 
domačih nalog, razvijali so pisalne, bralne in govorne spretnosti ter utrdili nove učne vsebine. V času 
usmerjenega prostega časa smo obravnavali tedenske teme letnega delovnega načrta, ki so vsebovale 
naslednja področja: gibalno, likovno, glasbeno, dramsko – lutkovno ter družbeno – naravoslovno.  
Učenci so med podaljšanim bivanjem po 15. uri obiskovali tudi različne interesne dejavnosti: športne, 
likovne, pevski zbor, šah… Enkrat tedensko so v posamezne oddelke hodili učenci prostovoljci iz višjih 
razredov, pomagali učencem pri nalogah in se z njimi igrali. 
 
Na aktivih smo se redno dobivali na 14 dni, po potrebi tudi večkrat, ter izmenjavali izkušnje dobre 
prakse, se pogovarjali o tekoči problematiki in načrtovali nadaljnje delo. Naše dobro sodelovanje se 
je pokazalo pri uresničitvi kar šestih skupnih popoldnevov skupin OPB –ja.  
Pogosto smo spremljali učence na dnevih dejavnosti, izletih in v šoli v naravi ter nadomeščali odsotne 
učitelje. Učitelji smo celo šolsko leto enkrat tedensko izvajali individualno učno pomoč. 
Uspešno smo sodelovali z razredniki, svetovalno službo, vodstvom in z ostalimi delavci šole, kot tudi 
s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. 
 
Poleg vsebin našega letnega delovnega načrta, smo realizirali še: 

- projekt »Diham ples« 

- »Pozdrav jeseni« - jesenske športne igre 

- Naravoslovno (eksperimentalno) skupno popoldne 

- Pustni sprevod po Polju 

- »Comenius« skupno popoldne 

- določanje cen izdelkom in postavitev eko tržnice 

- zaključno junijsko športno popoldne 

- sodelovanje v projektih: Eko šola, Evropska vas, Zdrava šola 

- skrb za dekoracijo panojev v avli 

- gibalne urice v telovadnici 
 
 
Vodja aktiva: Vesna Srše 
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12  DODATNA STROKOVNA POMOČ, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ TER STATUS 
UČENCEV TUJCEV 

 
 

12. 1 POROČILO O DODATNI STROKOVNI POMOČI ZA UČENCE S POSEBNIMI VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI  

 
 
Specialno-socialno pedagoško in psihološko delo, ki ga opravljajo strokovne delavke za individualno 

pomoč, je zelo razvejano in poteka individualno, v dvoje ali manjši skupini učencev. Za vsakega učenca 

posebej izdelajo individualiziran program dela na podlagi izdane odločbe, strokovnega mnenja ter v 

sodelovanju s starši.  

 

Dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir, in motenj so izvajale štiri strokovne 

delavke: Barbara Tuljak, specialna pedagoginja (do 17.11. 2014, nadomeščanje Vesne Lukežič med 

porodniškim dopustom), Vesna Lukežič, specialna pedagoginja, Nataša Govekar, socialna pedagoginja 

in Metka Weiss, psihologinja. Posamezni predmetni učitelji pa so na podlagi izdanih odločb o 

usmeritvi izvajali ure učne pomoči. 

V tem šolskem letu je bilo na OŠ Polje 18 učencev (11 dečkov in 7 deklice) z odločbami o usmeritvi v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Skupaj so imeli ti 

učenci 55 ur dodatne strokovne pomoči na teden. 

Dva učenca sta  šolanje uspešno zaključila v devetem razredu. Vsi ostali učenci uspešno napredujejo 

v naslednji razred. 

 

Tabela 1: Pregled števila učencev z dodatno strokovno pomočjo glede na razred in število 
opravljenih ur na teden 
 

 
Razred 

Število učencev Število ur DSP na teden 

1. 3 
1 

11 
stalna spremljevalka 

2. 1 
1 

3 
5 (po potrebi) 

3. 1 5 

4. 1 5 

5. 3 11 

6. 0 0 

7. 4 9 

8. 1 2 

9. 2 4 

 18 55 

 

Strokovne delavke so sodelovale z učitelji razredniki, s posameznimi predmetnimi učitelji, ki učence 

poučujejo, svetovalnima delavkama, s starši in zunanjimi strokovnjaki. Poudarjamo, da je sodelovalni 

odnos vseh udeleženih temeljnega pomena, saj le tako lahko učinkovito pomagamo pri premagovanju 

učnih težav, organizaciji šolskega in domačega dela ter celoviti obravnavi učenčevega življenjskega 

položaja. 

 

Zapisala: Damjana Govekar, socialna delavka 
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12. 2 POROČILO O INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI UČNI POMOČI 
 
  
Individualna in skupinska učna pomoč (v nadaljevanju IiSUP, v ta namen šoli pripada 5 ur tedensko) je 
namenjena učencem s splošnimi učnimi in socialnimi težavami oziroma učencem, ki za napredovanje 
potrebujejo še dodatno usvajanje učnih vsebin, česar pa ni mogoče zagotoviti v okviru obveznega 
vzgojno-izobraževalnega programa ter dopolnilnega in dodatnega pouka.  
 
Do individualne pomoči so najprej upravičeni učenci, ki ponavljajo razred ali napredujejo z eno ali več 
negativnimi ocenami. Sledijo učenci, na katere na zaključni konferenci ali med samim šolskim letom 
še posebej opozorijo razredniki, učitelji, starši ali svetovalni delavki. Časovni obseg pomoči smo 
določili glede na učenčeve potrebe, motnje in primanjkljaje na podlagi posveta svetovalne službe z 
učitelji, starši otrok, po potrebi tudi s strokovnjaki zunanjih ustanov. 
V šolskem letu 2013/14 so individualno in skupinsko učno pomoč izvajale socialna pedagoginja, 
Nataša Govekar (1 uro tedensko), socialna delavka, Damjana Govekar (1 uro tedensko) učiteljica 
Vesna Gros (1 ura tedensko) in učiteljica Renata Krivec (1 ura tedensko), učiteljica Tatjana Robida (1 
ura tedensko). 
 
Na šoli se zavedamo, kako pomembno je učno pomoč nudi pravočasno, torej v prvih letih šolanja, zato 
učiteljice podaljšanega bivanja in posamezne učiteljice razredničarke eno uro na teden namenijo učni 
pomoči učencem v prvem in drugem triletju.  
 
Poleg strokovnih delavcev na šoli nudijo učno pomoč še študentke različnih fakultet v okviru svoje 
obvezne prakse ali povsem prostovoljskega dela.  
 
Tabela 1: Pregled števila učencev, ki smo jim nudili individualno in skupinsko učno pomoč 
 

     Razred Število učencev 

1. 1 

2. 4 

3. 5 

4. 1 

5. 2 

6. 2 

7. 3 

8. 3 

9. 1 

     SKUPAJ: 22 

 
 
Na razredni stopnji potrebujejo učenci pomoč pri opismenjevanju (branje in pisanje) ter pri številski 
predstavljivosti in usvajanju osnovnih matematičnih operacij. 
Na predmetni stopnji pa so učenci letos potrebovali največ pomoči pri matematiki in angleškem 
jeziku. Večina njih pa potrebujejo predvsem pomoč pri organizaciji svojega dela in človeka, ki ga pri 
tem podpira, spremlja in vodi.  
Število ur pomoči tedensko ter oblike in metode dela je učiteljica glede na potrebe učencev v okviru 
možnosti na podlagi rednih sestankov svetovalne službe z učitelji in starši sproti prilagajala.  
 
Med učenci, ki so bili deležni individualne in skupinske učne pomoči bosta dva učenca razred ponavljal 
(v tretjem in osmem razredu),  en učenec je v prvem roku uspešno opravil popravni izpit, drugemu je 
to uspelo v drugem roku popravnega izpita.  
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Vsi ostali učenci napredujejo v naslednji razred s pozitivnimi ocenami pri vseh predmetih. 
 
Na šoli moramo učencem zagotoviti vse razpoložljive oblike učne pomoči, ko le-te izčrpamo starši 
podajo predlog za usmeritev v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo.  
 
Zapisala: Damjana Govekar, socialna delavka 
 
 
 

12.3  POROČILO O VPISU UČENCEV TUJCEV IN DODATNEM POUKU SLOVENSKEGA JEZIKA 
 
 
Status učenca tujca pridobijo otroci s tujim državljanstvom, ki so šoloobvezni in stalno ali začasno 
prebivajo v našem šolskem okolišu. Z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. št. 
73/04) za namen nadaljnjega izobraževanja so prešle na šolo vse pristojnosti povezane z vpisom in 
vrednotenjem izobraževanja za namen njegovega nadaljevanja. Z zadnjimi spremembami v Zakonu o 
osnovni šoli so ti učenci pridobili možnost prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja  prvih dve  
leti šolanja v našem vzgojno izobraževalnem programu. 
 
Tabela 1: Pregled števila učencev tujcev, ki se prvo ali drugo leto šolajo na naši šoli. Pregled po 
razredih in državah s katerih prihajajo.  
 
 

Razred Število učencev Država iz katere prihajajo 

1. razred 4 
Bosna in Hercegovina 
Republika Kosovo 

   

2. razred 4 

Hrvaška 
Bosna in Hercegovina 
Republika Kosovo 
Republika Makedonija 

   

3. razred 2 
Bosna in Hercegovina 
Republika Kosovo 

   

4. razred 2 
Bosna in Hercegovina 
Republika Kosovo 
 

   

5. razred 2 
Bosna in Hercegovina 
Republika Kosovo 

   

6. razred 1 Republika Makedonija 
   

7. razred 2 
Bosna in Hercegovina 
Republika Makedonija 
 

   

8. razred 0  
   

9. razred 0 
 
 

 ∑ 17   
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Pouk učenja slovenskega jezika za te učence vodi gospa Erzsebet Maria Delić, ki je v teh letih razvila 
metode in načine poučevanja slovenščine kot tujega jezika. Poučevanje učencev tujcev ji predstavlja 
strokovni in človeški izziv.  
 
Mlajši kot so učenci, hitreje in lažje se naučijo slovenskega jezika in tudi morebitne vrzeli v 
zahtevanih standardih znanja našega izobraževalnega programa učinkoviteje zapolnijo. Pogosto 
zadostuje druženje z vrstniki, učenkami prostovoljkami in vključitev v dopolnilni pouka ali učno 
pomoč.  
 
Ob tem se na šoli ves čas zavedamo, da bi bilo tem učencem potrebno ponuditi še kakšno dodatno 
podporo in pomoč. Zato smo se v šolskem letu 2013/2014 kot sodelujoča šola OŠ Livada vključili v 
projekt »Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje«. Gre za projekt 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki ga delno financiran Evropska unija z namenom 
učinkovitega celostnega vključevanja učencev priseljencev v naš vzgojno izobraževalni sistem. V 
projekt so bili letos vključeni učenci razredne stopnje. Enkrat tedensko so se učili slovenskega jezika 
in se družili z zunanjo učiteljico.   
 
V sodelovanju z Zavodom Cene Štupar smo na šoli nadaljevali tudi z učenjem slovenskega jezika za 
starše učencev tujce. Tečaj je redno obiskovalo od šest do osem mam. Za starše in otroke tujce je 
neznanje jezika gotovo ena največja težava ob vključitvi v novo okolje. Mame so z učenjem 
slovenskega jezika pridobili osnovne sporazumevalne spretnosti. Ob tem pa so dale neprecenljiv 
zgled učenja svojim otrokom, pridobivale so na lastni vrednosti in samospoštovanju. Glede na 
letošnjo dobro izkušnjo bomo z zavodom Cene Štupar v predstavljenem programu sodelovali tudi v 
prihodnjem šolskem letu. 
 
Zapisala: Damjana Govekar, socialna delavka 

 
 
 

13  DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
 

Učitelji – mentorji  so v tem šolskem letu  poglobljeno delali s prepoznanimi nadarjenimi otroki v 
šestih skupinah. V posamezni skupini je sodelovalo od dva do osem otrok, skupaj petintrideset 
identificiranih nadarjenih otrok. 
 
Delo z nadarjenimi je potekalo po naslednjem razporedu: 
Mladen Kopasić – matematika, logika, računalništvo, naravoslovje – 5 učencev (5. razred) 
Brane Sever – likovno področje – 4 učenci (5. in 7. razred) 
Vesna Gros – angleški jezik – 8 učencev (6. in 8. razred) 
Jana Mali – logika, matematika, računalništvo – 5 učencev (7. in 8. razred) 
Polona Theuerschuh – astronomija, tehnika, fizika ,matematika, logika, računalništvo – 6 učencev 
(8. razred) 
Polona Theuerschuh – astronomija, fizika, matematika, logika, računalništvo – 7 učencev (9. razred) 
 
Za naslednje šolsko leto so učitelji evidentirali še dvanajst otrok, ki bodo po postopku identifikacije 
lahko vključeni v obstoječe skupine. 
Glede na temeljna načela pri delu z nadarjenimi otroki kot so širitev in poglabljanje temeljnega znanja, 
upoštevanje močnih interesov pri otroku, razvijanje ustvarjalnosti, upoštevanje individualnosti, bo v 
prihodnje potrebna  večja raznovrstnost ponudbe za delo z nadarjenimi učenci (še nepokrito področje 
slovenskega jezika, književnosti in družboslovja). 
 
 
Zapisala: Metka Weiss, psihologinja 
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14  DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH 
 
 

NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki BRONASTEGA priznanja Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki ZLATEGA 
priznanja 

TEKMOVANJE V 
ZNANJU 
SLOVENŠČINE ZA 
CANKARJEVO 
PRIZNANJE 
 
 
 

 

Tinka Ferenc, 2.a 
Karolina Kolmanič, 3.b  
Jovana Krmpot, 3.b  
Dženeta Hodžić, 3.b 
Zala Ferenc, 4.a 
Kristina Švab, 5.a 
Nika Stražisar, 6. a 
Karolina Turk, 6. a  
Hana Besjedica,7.a  
Jelena Krmpot, 7. a 
Ana Julija Prešeren, 8.a 
Aleksandra Simovski, 8. a 
Julija Ferenc, 8. a 
Anže Mramor, 9. a 

Aleksandra Simovski, 8. a / 

TEKMOVANJE IZ 
ANGLEŠKEGA 
JEZIKA ZA UČENCE 
7. RAZREDA 

Ela Verdnik, 7. a 
Matej Šajn, 7. a 
Hana Besedjica, 7. a 

/  / 

TEKMOVANJE IZ 
ANGLEŠKEGA 
JEZIKA ZA UČENCE 
8. RAZREDA 

Miha Zupan, 8. a 
Katja Jeriha, 8. b 
Domen Bevec, 8. b 
Alan Marinić, 8. b 
Mia Pašić, 8. b 

/ / 

TEKMOVANJE IZ 
ANGLEŠKEGA 
JEZIKA ZA UČENCE 
9. RAZREDA 

Pavel Panon Raščan, 9. b 
Manca Šlosar, 9. a 
Anže Mramor, 9. a 
Aina Radovan, 9. b 
Valentina Prešeren, 9. b 
Simon Cigler, 9. b 
Martin Pavkovič, 9. b 
Irfet Xhaferi, 9. a 
Ula Grilj, 9. a 
Pia Kočar  Mulič, 9. a 

Pavel Panon Raščan, 9. b / 

TEKMOVANJE IZ 
GEOGRAFIJE 

Anže Švab,9.b 
Črt Božič, 9.a 
Katja Jeriha, 8.b 
Anže Mramor, 9.a 
David Lajevec, 8.b 
Pavel Panon Raščan, 9.b 
Marija Romih, 9.b 
Aleksandra Simovski, 9.a 
Tara Turk, 8.b 
Mišo Ilić, 9.a 
Alan Marinić, 8.b 
Valentina Prešeren, 9.b 

Anže Švab,9.b / 
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NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki BRONASTEGA 
priznanja 

Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki ZLATEGA 
priznanja 

TEKMOVANJE IZ 
ZGODOVINE 
 
 
 

Domen Bevec 8. B 
Urša Klešnik 9. B,  
Anže Mramor 9. A,  
Ana Julija Prešeren 8. A,  
Valentina Prešeren 9. B,  
Sara Radisavljević 9. A ,  
Aina Radovan 9. B,  
Pavel Panon Raščan 9. B,  
Aleksandra Simovski 8. A,  
Manca Šlosar 9. A,  
Anže Švab 9. B,  
Gašper Terglav 9. A. 

Aina Radovan, 9. B, 
Valentina Prešeren, 9. B,  
Pavel Panon Raščan, 9. B, 
Anže Mramor, 9. A, 
Ana Julija Prešeren, 8. A 

 / 

MATEMATIČNO 
TEKMOVANJE 
KENGURU 
 

1.razred: Veronika Kolmanič, 
Naila Ljubijankić, Tilen 
Novinec, Peter Weiss, Domin 
Flisar, Tamara Medvešek, 
Luka Mitevski, Nemanja 
Nikolić, Kristina Sodec, 
Rebeka Šabani, Simon 
Zagožen – Marolt, Amra 
Alioski, Azra Alioski, Aldijana 
Avdibašić, Kim Bricelj, 
Aleksandar Filipović, Kristijan 
Jović, Gašper Kranjc, Maša 
Kuzmanović, Svit Rutar, Tjaša 
Vertačnik 
 
2. razred: Luka Ogrič, Jurij 
Weiss, Bine Mramor, Miran 
Janežič, Maj Luka Mihelič, 
Tomaž Bajc, Rok Bizjak, Erik 
Sevćnikar, Teo Škrabič 
 
3. razred: Monika Kuhelj, 
Alina Novak, Karolina 
Kolmanič, Nejc Dizdarević 
 
4. razred: Zoja Mramor, 
Antea Kamšek, David Grad, 
Matevž Korošec 
 
5. razred: Matic Terglav, 
Kristina Švab, Klara Bajc, Tara 
Drča Završnik, Tomaž Ogrič, 
Jan Pene 

Za učence od 1. do 5. 
razreda ni tekmovanja za 
srebrno priznanje. 

Za učence od 1. do 5. 
razreda ni tekmovanja za 
zlato priznanje. 
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NAZIV TEKMOVANJA 
Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

MATEMČEK Ahačiča Alisa,  3. B 
Drča Završnik Rok, 3. A 
Dženeta Hodžić, 3. B 
Krmpot Jovana, 3. B 
Kulenović Loriana, 3. B 
Miklič Manca, 3. A 
Urek Timotej, 3. B 
Strmčnik Založnik Gal, 4. A 
Siter Anja, 4. A 
Marinić Ajna, 4. A 
Grad David, 4. B 
Ferenc Zala, 4. A 
Celestina Levstek Ula, 4. A 
Kukaj Shkelzen, 5. B 
Mimič Dušan, 5. B 
Ogrič Tomaž, 5. A 
Simovski Ariana, 5. A 
Trifunović Nik, 5. B 
Zečević Jan, 5. B 
Černi Alexander, 5. B 
Švab Matic, 5. A 

Dizdarevič Nejc, 3. B 
Kolmanič Karolina, 3. B 
Kranjc Matevž,  3. A 
Kuhelj Monika, 3. A 
Lipovac Monika, 3. B 
Bajc Klara, 5. B 
Kranjc Nadja, 5. B 
Pene Jan, 5. B 
Terglav Matic, 5. B 
Švab Kristina, 5. A 

/ 

TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA MATEMATIKE 
ZA VEGOVA 
PRIZNANJA 
 
 
 

Zala Volčič, 6. a 
Mark Mataruga, 6. b 
Neža Sevčnikar, 6. b 
Katarina Jozić, 6. b 
Redžo Fajić, 6. b 
Maja Vidmar, 7. a                
Nejc Papič, 7. b             
Mik Kunstelj, 7. b   
Jerca Šlosar, 7. b 
Ana Julija Prešeren, 8. a 
David Lajevec, 8. b 
Alan Marinić, 8. b 
Gašper Terglav, 9. a        
Anže Mramor, 9. a         
Aina Radovan, 9. b 

 / 

LOGIKA Karolina Turk, 6. a  
Neža Sevčnikar, 6. b  
Nejc Papič, 7. b 
Maja Vidmar, 7. a 
Ana Julija Prešeren, 8. a 
David Lajevec, 8. b 
Anja Javornik, 8. a 
Julija Ferenc, 8. a 
Gašper Terglav, 9. a 
Anže Mramor, 9. a 
Črt Božič, 9. a 

Nejc Papič, 7.b Gašper Terglav, 9. a 
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NAZIV TEKMOVANJA 
Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

MLADI BOBER Nejc Papič 7. b 
Jerca Šlosar, 7. b 
Julija Ferenc, 8.a 
Ana Julija Prešeren 8. a  
Miha Zupan, 8. a  
Domen Bevec, 8. b 
David Lajevec, 8. b 
Alan Marinič, 8. b 
Črt Božič, 9. a 
Anže Mramor, 9. a 
Manca Šlosar, 9. a  
Gašper Terglav, 9. a 
Aina Radovan, 9. b  
Anže Švab, 9. B 

/ Gašper Terglav, 9.a 

TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA ASTRONOMIJE 
ZA DOMINKOVO 
PRIZNANJE 

Ana Julija Prešeren, 8.a 
Julija Ferenc, 8.a 
Aleksandra Simovski, 8.a 
Tara Turk, 8.b 
Anja Javornik, 8.a 
Domen Bevec, 8.b 
Simon Bobnar, 8.a 
Gašper Terglav,9.a 
Anže Mramor, 9.a 
Črt Božič, 9.a 
Valentina Prešeren, 9.b 
Anže Švab, 9.b 

Ana Julija Prešeren, 8. a 
Anže Mramor, 9.a 
Gašper Terglav, 9. a 

Gašper Terglav, 9.a 

TEKMOVANJE IZ FIZIKE 
ZA STEFANOVO 
PRIZNANJE 

David Lajevec, 8. b 
Miha Zupan, 8. a 
Ana Julija Prešeren, 8. a 
Domen Bevec, 8. b 
Alan Marinić, 8. b 
Julija Ferenc, 8. a 
Tara Turk, 8. b 
Gašper Terglav, 9. a 
Martin Pavkovič, 9. b 
Anže Mramor, 9. a 
Anže Švab, 9. b 
Črt Božič, 9. a 
Matjaž Rozman, 9. a 

David Lajevec, 8. a 
Ana Julija Prešeren, 8. a 
Gašper Terglav, 9. a in  
Anže Mramor, 9.a 

 / 

TEKMOVANJE IZ 
BIOLOGIJE ZA 
PROTEUSOVO 
PRIZNANJE 

Ana Julija Prešeren, 8. a 
Anja Javornik, 8. a 
Julija Ferenc, 8. a 
Črt Božič, 9. a 
David Lajevec, 8. b 

/ / 
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NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki BRONASTEGA 
priznanja 

Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki ZLATEGA 
priznanja 

TEKMOVANJE IZ 
KEMIJE ZA PREGLOVO 
PRIZNANJE  

Miha Zupan, 8. b                                                                 /  / 

EKOKVIZ PRIZNANJA ZA SODELOVANJE: 

Karolina Turk, 6. a 
Nika Stražišar, 6. a  
Tara Turk, 8. b 
Nejc Klobasa, 6. a 
Ana Julija Prešeren, 8.a 
Aleksandra Simovski, 8. a 
Matic Rozman, 6.a 
Alan Marinić, 8.b 
David Lajevec, 8.b 
 

/ / 

VESELA ŠOLA  
 

Zala Ferenc, 4.a  
Antea Kamšek, 4.a 
Ajna Marinić, 4.a 
Anja Siter, 4.a 
Luka Drašler, 4.b 
Tjaž Pešič, 4.b 
David Grad, 4.b 
Mark Antolovič, 5.a 
Arijana Simovski, 5.a 
Matic Švab, 5.a 
Matic Terglav, 5.b 
Tarik Kenjar, 6.b 
Neža Sevčnikar, 6.b 
 

Tomaž Ogrič, 5.a Kristina Švab, 5.a 

EPI LESEPREIS 
(TEKMOVANJE IZ 
NEMŠKE BRALNE 
ZNAČKE) 

PRIZNANJE ZA SODELOVANJE: 

Benjamin Kermavner, 7. a  
Ana Krebs, 7. a  
Tara Predojević, 7. a  
Ela Verdnik, 7. a  
Mik Kunstelj, 7. b  
Erna Pervić, 7. b  
Tilen Povirk, 7. b  
Domen Razboršek, 7. b  
Simon Bobnar, 8. a  
Julija Ferenc, 8. a  
Anja Javornik, 8. a  
Eva Lorber, 8. a   
Elmira Velić, 8. a  
Lejla Zagrljača, 8. a  
Katja Jeriha, 8. b  
David Lajevec, 8. b  
Maja Vučić, 8. b 

Bojana Spasova, 7. a
  
Maja Vidmar, 7. a 
Aladin Ibradžić, 7. b 
Nejc Papič, 7. b  
Endi Pehlić, 7. b  
Kristjan Stević, 7. b 
Ana Julija Prešeren, 8. a 
Tara Turk, 8. b 
Aina Radovan, 9. b 

Aleksandra Simovski, 8. a 
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NAZIV 
TEKMOVANJA 

Priznanje za 
sodelovanje: 

Prejemniki SREBRNEGA priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

EPI READING 
BADGE 
(TEKMOVANJE IZ 
ANGLEŠKE BRALNE 
ZNAČKE) 

Pia Avsec Tekavčič, 5. b 
Feleč Takaj, 5. b 
Ivona Barukčić, 6. a 
Nejla Zečević, 6. b 
Tara Predojević, 7. a 
Hana Besedjica, 7. a 
Nataša Milašinović, 7. a 
Elmira Velić, 8. a 
Eva Lorber, 8. a 
Maja Vučić, 8. b  

Shenes Daliposki, 4. a 
Tarik Huseinović, 4. a 
Katja Jalovec, 4. a 
Nicolas Rendić, 4. a 
Medina Tajroska, 4. a 
Tanja Trnjanac, 4. a 
Tina Pate, 4. b 
Tjaž Pešić, 4. b 
Lea Petek, 4. b 
Mark Antolović, 5. a 
Adis Fatić, 5. a 
Belinda Ibraimi, 5. a 
Ema Jelenc, 5. a 
Miljana Milašinović, 5. a 
Nadja Kranjc, 5. b 
Dušan Mimić, 5. b 
Jaka Šoban, 5. b 
Milana Zoranović, 5. b 
Karolina Turk, 6. a 
Iris Begić, 6. a 
Tyana Rendić, 6. a 
Ema Čaušević, 6. a 
Dušica Knežević, 6. a 
Nik Jakšič, 6. a 
Domen Serafin, 6. a 
Katja Babnik, 6. a 
Nika Andjelković, 6. b 
Ela Verdnik, 7. a 
Maja Vidmar, 7. a 
Ana Julija Prešeren, 8. a 
Anja Javornik, 8. a 
Simon Bobnar, 8. a 
Tara Turk, 8. b 
Katja Jeriha, 8. b 
Lara Pintar, 8. b  
 

Zala Ferenc, 4. a 
Aida Ibradžić, 4. a 
Antea Kamšek, 4. a 
Gregor Kermavner, 4. a 
Matevž Korošec, 4. a 
Gala Lenarčič Mršek, 4. a 
Sara Lipovac, 4. a 
Ajna Marinić, 4. a 
Emina Poljić, 4. a 
Mark Rozman, 4. a 
Andjela Serenčeš, 4. a 
Anja Siter, 4. a 
Neža Zavrl, 4. a 
Pia Železnik, 4. a 
Taya Bučar, 4. b 
Nina Darmanović, 4. b 
Hana Garibović, 4. b 
David Grad, 4. b 
Neža Lunar, 4. b 
Zoja Mramor, 4. b 
Narcis Pekić, 4. b 
Katja Povirk, 4. b 
Eva Štajner, 4. b 
Valentina Urbanc, 4. b 
Lona Zadravec, 4. b 
Matej Klobasa, 5. a 
Miha Levičnik, 5. a 
Blaž Ocepek, 5. a 
Tomaž Ogrič, 5. a 
Klara Prešeren, 5. a 
Ariana Simovski, 5. a 
Karin Solar, 5. a 
Antonio Spasov, 5. a 
Zana Škrijelj, 5. a 
Kristina Švab, 5. a 
Matic Švab, 5. a 
Klara Bajc, 5. b 
Brita Barbarič, 5. b 
Alexander Černi, 5. b 
Tara Drča Završnik, 5. b 
Juri Jurgec Valentinčič, 5. b 
Lorena Kavazović, 5. b 
Shkelzen Kukaj, 5. b 
Jan Pene, 5. b 
Alan Ramić, 5. b 
Matic Terglav, 5. b 
Stefan Trajković, 5. b 
Nik Trifunović, 5. b 
Jan Zečević, 5. b  

EPI LECTURA 
(TEKMOVANJE IZ 
ŠPANSKE BRALNE 
ZNAČKE) 

/ Edita Đogić 
Marina Slijepčević 
Tjaša Jalšovec 
Lara Pintar 
Mišo Ilić 
Martin Pavkovič 

Eva Plešec 
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NAZIV 
TEKMOVANJA 

Prejemniki potrdila  o sodelovanju: 
Prejemniki 
priznanja 

Prejemniki posebnega 
priznanja 

KNJIŽNI MOLJ 
(BRALNO 
TEKMOVANJE V 
ORGANIZACIJI 
CENTRA OXFORD) 

4.a: Shenes Daliposki, Tarik Huseinović,  
Aida Ibradžić, Katja Jalovec, Antea 
Kamšek, Gregor Kermavner, Matevž 
Korošec, Gala Lenarčič Mršek, Ajna 
Marinić, Nejc Mihelčič, Emina Poljić, 
Nicolas Rendić, David Rojšek, Mark 
Rozman, Andjela Serenčeš, Anja Siter, 
Gal S. Založnik, Medina Tajroska,  
Tanja Trnjanac, Neža Zavrl, Pia Železnik 
  
4.b: Taya Bučar, Nik Cafuta, Nina 
Darmanović, Hana Durić, Hana 
Garibović, David Grad, Ula C. Levstek,  
Neža Lunar, Zoja Mramor, Tijan Pašić, 
Tina Pate, Narcis Pekić, Tjaž Pešić, Lea 
Petek, Katja Povirk, Matija Prešeren,  
Bleron Shala, Eva Štajner, Valentina 
Urbanc, Lona Zadravec 
 
5.a: Mark Antolović, Belinda Ibraimi, 
Ema Jelenc, Matej Klobasa, Miha 
Levičnik, Aljaž Lužar, Miljana Milašinović, 
Blaž Ocepek, Tomaž Ogrič, Alen 
Ožegović, Klara Prešeren, Karin Solar, 
Antonio Spasov, Zana Škrijelj, Kristina 
Švab, Matic Švab  
 
6.a: Katja Babnik, Ivona Barukčić, Iris 
Begić, Ema Čaušević, Blaž Dimnik, Anja 
Godler, Almir Hadžić, Haris Huseinović,  
Nik Jakšič, Dušica Knežević, Merzuk 
Ljubijankić, Teodora Nikoloska, Tyana 
Rendič, Domen Serafin, Sebastjan Snoj,  
Karolina Turk, Blaž Varga, Zala Volčič,  
Benamin Zajić 
 
6.b: Nika Andjelković, Katarina Jozić,  
Luka Jozić, Neža Krajnc, Jernej Kranjc,  
Gresa Kukaj, Julija Lah, Patricija Malovrh 
Mlačnik, Jure Mulh, Leonardo Omerović,  
Ajda Osmanagić, Anastasija Petrović,  
Luka Šoban, David Vuković, Hanisa 
Xhaferi, Nejla Zečević 

Ariana Simovski, 
5. a 

Nejc Klobasa, 6. a 
Gašper Korošec, 6. a 
Nika Stražišar, 6. a 
Benjamin Avdibašić, 6. b 
Redžo Fajić, 6. b 
Nina Kalaba, 6. b 
Tarik Kenjar, 6. b 
Mark Mataruga, 6. b 
Neža Sevčnikar, 6. b 
Marija Slijepčević, 6. b 
Hana Besedjica, 7. a 
Črt Božič, 9. b 
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NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki ZLATEGA priznanja za devetletno sodelovanje pri bralni znački 

SLOVENSKA BRALNA 
ZNAČKA 

9. a:  
Trelec Špela  
Božič Črt  
Grilj Ula 
Habulin Katja  
Ježek Maja  
Kočar Mulič Pia   
Mramor Anže  
Novak Anja  
Radisavljević Sara   
Siter Žan  
Spasić Tamara  
Šlosar Manca  
Terglav Gašper 

9. b:  
Bevc Neja 
Radovan Aina 
Raščan Pavel Panon 
Pavkovič Martin 
Romih Marija 
 

Priznanja za sodelovanje 

Priznanje za opravljeno bralno značko v tem šolskem letu je prejelo 336 učencev, 
238 na razredni stopnji (1. – 5. razred) in 98 (6. – 9. razred) na predmetni stopnji. 

  

 
Učenci so sodelovali tudi pri naslednjih tekmovanjih: 

 Prva pomoč, regijsko tekmovanje 

 Tekmovanje iz nemškega jezika 

 Znam več z Lili in Binetom (tekmovanje za prvošolce in drugošolce) 

 Matematično tekmovanje Pangea (tekmovanje za šestošolce in sedmošolce) 

 Tekmovanje Kaj veš o prometu? 

 
 
 

ŠPORTNI DOSEŽKI   

 
Učenke in učenci naše šole so sodelovali pri naslednjih šolskih športnih tekmovanjih pod okriljem 
Oddelka za šport, Mestne občine Ljubljana:  
 

 Mali in Veliki atletski pokal, stadion v Šiški, 19. 9. 2013 

         Tekmovanja se je udeležilo 54 učenk in učencev s predmetne stopnje.  

 Veliki in Mali atletski pokal, Stadion v Šiški, 22. 5. 2014 

 Prvenstvo OŠ Ljubljane v dvoranski atletiki, stadion v Šiški, 8. 1. 2014 

         Prvenstva se je udeležilo 19 učenk in učencev naše šole. 

 Prvenstvo Oš Ljubljane v floorballu, starejši dečki SDI, OŠ Hinka Smrekarja, 31. 3. 2014 

 Prvenstvo OŠ Ljubljane v floorballu, SDI, finalno tekmovanje, OŠ Šmartno pod Šmarno goro,    24. 

4. 2014. Ekipa OŠ Polje je osvojila končno 4. mesto. 

 Prvenstvo OŠ Ljubljane v floorballu, MDI, predtekmovanje, OŠ Oskarja Kovačiča, 26. 5. 2014 

 Prvenstvo OŠ Ljubljane v nogometu, starejši učenci SDI, igrišče OŠ Nove Fužine, 25. 9. 2013 

        Ekipa OŠ Polje se je brez izgubljene tekme uvrstila v 1. ligo. 

•  Prvenstvo OŠ Ljubljane v nogometu, starejši dečki SDI, 1. Liga, Hala Tivoli, 5.12. 2013 

 Prvenstvo OŠ Ljubljane v nogometu, mlajši učenci MDI, igrišče OŠ Polje, 9. 10. 2013 

 Prvenstvo OŠ v košarki, stareši dečki, 1. B liga, 5. mesto, december 2013 
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 Prvenstvo OŠ Ljubljane v namiznem tenisu 

 Področno prvenstvo v namiznem tenisu, Nova Gorica 

 Državno prvenstvo v namiznem tenisu, Špela Trelec 5. – 8. mesto 

 Prvenstvo OŠ Ljubljane v odbojki 

 Prvenstvo OŠ Ljubljane v rokometu, MDE  

 Prvenstvo OŠ Ljubljane v odbojki na mivki 

 Prvenstvo OŠ Ljubljane v kegljanju,  Neja Bevc 3.mesto, Jan Jančigaj 3.mesto 

 Državno prvenstvo OŠ v kegljanju, Celje, Neja Bevc 22.mesto, Jan Jančigaj 16. mesto 

 Državno šolsko tekmovanje v športni orientaciji, Park Tivoli, 10. 10. 2013 

 Prvenstvo OŠ Ljubljane v športni orientaciji, Ljubljana, Koseški bajer, 26. 5. 2014 

 Prvenstvo OŠ Ljubljane  v jesenskem krosu 

         Krosa se je udeležilo 30 učenk in učencev z razredne stopnje ter 24 s predmetne stopnje. Dosegli 
so dve uvrstitvi med prve tri. 

 Šolski spomladanski kros, Park Tivoli, 16. 4. 2014 

         Ekipa OŠ Polje je štela 48 učencev. 
 

Tradicionalno smo se  udeležili 18. ljubljanskega maratona. Sodelovali so učenci s predmetne in 
razredne stopnje.  
 
Največji uspeh šole je množična in vsestranska udeležba učencev na različnih tekmovanjih, med 
katerimi velja izpostaviti naslednje uspehe: 
 

 3. mesto 2. mesto 1. mesto 

ODBOJKA mlajše deklice   

ROKOMET  mlajše deklice  

FLOORBALL  starejši dečki  

KOŠARKA 
mlajši dečki, 1.A 
liga 

 
najmlajši dečki, 
skupina G 

KROS - 
SPOMLADANSKI 

Rebeka Šabanji   Miran Janežič 

DVORANSKA 
ATLETIKA  

 
Kristina Švab,  tek na 60 m 
Ivona Barukčić,  skok v daljino 

 

MALI IN VELIKI 
ATLETSKI POKAL 
(jesenski)   

Anej Kujavec,  
sunek krogle 

Hana Babača, tek na 60 m 
Ivona Barukčić,  skok v daljino 
Aleksandar Tomović, met vortexa 

Tahir Takaj,  
tek na 300 m 

MALI IN VELIKI 
ATLETSKI POKAL 
(spomladanski)   

 
Zala Volčič, tek na 600 m 
Ivona Barukčić,  skok v daljino 

 

KEGLJANJE Neja Bevc Jan Jančigaj  

ŠPORTNA 
ORIENTACIJA 

Zala Ferenc, Ajna 
Marinič, Sara 
Lipovac 

  

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE V 
ŠPORTNI 
ORIENTACIJI 

  Julija Ferenc 

NAMIZNI TENIS  
ŠpelaTrelec (ljubljanske OŠ) 
Špela Trelec (področno) 
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NAGRADNI IZLETI 

 

NAGRADE UDELEŽENCI TERMIN IZVEDBE 

Obisk Hiše eksperimentov 
Prejemniki priznanja na tekmovanju iz fizike 
ali astronomije, sodelujoči na EKO kvizu, 
vključeni v pouk za nadarjene učence 

26. 3. 2014 

Izlet v Celovec Prejemniki zlate bralne značke 23. 5. 2014 

Izlet v Trst Učenci na predlog učiteljev 30. 5. 2014 

Izlet v Munchen Učenci izbirnega predmeta nemščina 31. 5. 2014 

Izlet v Gardaland Pevci mladinskega pevskega zbora 6. 6. 2014 

Ogled razstave „Možgani“ Učenci DSP in nadarjeni TJA 9. 6. 2014 

Ogled animiranega filma Trd oreh Pevci otroškega pevskega zbora 10. 6. 2014 

Izlet v Verono (MOL) Mladi raziskovalci 17. in 18. 6. 2014 
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15  INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Dejavnosti so bile razpisane z obvestilom za učence in starše, katerega so učenci prejeli v mesecu 
septembru.  
Interesne dejavnosti so potekale od začetka oktobra 2013 do konca maja 2014. 
 

 RAZREDNA STOPNJA   PREDMETNA STOPNJA 

 DEJAVNOST MENTOR RAZRED   DEJAVNOST MENTOR RAZRED 

1.  
Otroški pevski 
zbor 

M. Prelogar 1. – 5. 
 

1.  
Mladinski pevski 
zbor 

S. Jakob 6.–9. 

2.  
Potepuhi, 
planinski krožek 

Judita Mihev 1. – 5. 
 2.  

Potepuhi, 
planinski krožek 

Judita Mihev 6. 

3.  
Računalništvo I, 
II, III 

M. Theuerschuh 2. - 5. 
 3.  Šolski radio R. Krivec 7. – 9. 

4.  
Nemščina za 5. 
razred 

V. Gros 5. 
 4.  

Tuji jezik 
nemščina 

R. Krivec 6. 

5.  
Angleščina za 3. 
razred 

V. Gros 3. 
 

5.  Prostovoljstvo D. Govekar 7. – 9. 

6.  
Znam več z Lili in 
Binetom 

M. Mavsar 1., 2. 
 

6.  Dvoranski hokej K. Adamič 6. – 9. 

7.  
Delavnice 
likovnega 
izražanja 

I. Valdes 1. – 5. 
 

7.  
Šolsko 
novinarstvo 

D. Iskra 6. – 9. 

8.  
Ritmična 
gimnastika 

Športno društvo 
AS 

1. – 5. 
 8.  Dramski krožek T. P. Završan 6. – 9. 

9.  Šah N. Djekanović 1. – 5. 
 

9.  
Knjižnično-
muzejski MEGA 
kviz 

M. Drnovšek 6. – 9. 

10.  
Košarka za 
deklice  

P. Perić 4. – 7. 
 

10.  
Pomagam prvi – 
ekipa prve 
pomoči 

Judita Mihev 6. – 9. 

11.  Odbojka  H. Plavec 2. – 9. 
 

11.  
Ritmična 
gimnastika 

Športno društvo 
AS 

4. - 9. 

12.  
Otroška 
košarkaška šola 

B. Završnik 1. – 4. 
 

12.  
Košarka za 
deklice  

P. Perić 4. – 7. 

13.  Košarkaška šola B. Završnik 5. – 7.  13.  Košarkaška šola B. Završnik 4. - 7. 

14.  
Rokomet – 
dekleta  

J. Ocepek 1. – 5. 
 14.  Odbojka  T. Pajančič 2. – 9. 

15.  
Otroška 
nogometna šola 

Gašper Ferjančič 1. – 4. 
 15.     

16.  
Kulinarične 
delavnice 

V. Mramor 4., 5. 
 16.     

17.  Atletika MASS M. Bajde 1. – 5. 
 17.  

Kulinarične 
delavnice 

V. Mramor 6. – 9. 

 
 
 

DEJAVNOSTI OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR  
 
V šolskem letu 2013/2014  so  v pevskem zboru prepevali otroci od 1. do 5. razreda OŠ Polje. 
Preko vaj in nastopov so razvijali glasovne in muzikalne sposobnosti  ter si širili glasbeni besednjak.  
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Izvajali so enoglasne slovenske/tuje ljudske /umetne pesmi z inštrumentalno spremljavo ter 
enoglasne priredbe slovenskih/tujih  skladb zabavne glasbe z inštrumentalno spremljavo (Orffov 
instrumentarji, lastni ali otroški instrumenti).  
Kadar smo imeli nastop,  se je število in intenzivnost vaj povečalo.   
Sodelovali  smo na šolskih prireditvah (Miklavžev glasbeni večer, nastop ob 50 letnici nekdanjih 
učencev OŠ Polje, prireditev ob Eko dnevu, zaključna šolska prireditev  itd.), se udeležili tudi nastopa 
na različnih izvenšolskih prireditvah, revijah (Pomladna prepevanja). 
 Ob zaključku sem pevke in pevce peljala v KOLOSEJ. Ogledali smo si družinski animirani film Trd oreh. 
Število vpisanih otrok je skozi leto nihalo (največ za 3 učence). Določeni učenci so se vpisali, vendar 
so ugotovili, da dejavnost ni zanje ali pa se je dejavnost prekrivala z njihovimi drugimi dejavnostmi  in 
pevskega zbora niso mogli obiskovati, pojavili pa so se tudi učenci, ki so imeli težja bolezenska stanja 
in tako sodelovanje pri zboru ni bilo mogoče. 
Končno število učencev v zboru je 41 (7 dečkov, 34 deklic). 
 
Dejavnost se  bo v enakem obsegu izvajala tudi prihodnje šolsko leto.  
 
Mojca Prelogar, zborovodja  
 
 
 
MLADINSKI PEVSKI ZBOR  
 
Mladinski pevski zbor je v tem šolskem letu ob vpisu štel 29 pevcev.  Proti koncu leta je obisk upadel 
in ob koncu leta je bilo v zboru vpisanih 20 pevcev, od katerih pa je vestno hodilo na vajo le 11 pevcev. 
Realizacija ur je bila 97 %. Vzrokov za številčno majhen zbor je več. Dejstvo je, da učencem motivacija 
za petje upada zaradi mnogih možnih aktivnosti, ki so atraktivnejše, v očeh staršev in otrok bolj 
»uporabne« ali pa zahtevajo manj truda.  Kljub temu je nekaj takih, ki se zavedajo pomena skupnega 
prepevanja, ki želijo biti ambasadorji lepe slovenske ali tuje pesmi in ki si želijo javnega nastopanja. 
 
Pevske vaje so potekale vsak ponedeljek in sredo, in sicer obakrat v času predure in obakrat 7. šolsko 
uro. Vsak pevec naj bi prišel na vajo dvakrat tedensko, a je bila realnost precej drugačna. Veliko je bilo 
izostajanja in zamujanja na vajo, kar posledično pomeni zelo težko delo zbora in manj nastopanja. V 
tem šolskem letu smo ponovno sodelovali z zborom OŠ Kašelj, kar se je izkazalo za pozitivno izkušnjo. 
Novoletni koncert oz. Miklavžev večer smo imeli skupaj z Mladinskim zborom OŠ Kašelj na OŠ Polje 5. 
decembra 2014.  V OŠ Kašelj smo nastop ponovili 19. decembra.  
V marcu 2014 so na Konservatoriju za glasbo in balet potekala srečanja osnovnošolskih pevskih zborov  
z naslovom Pomladna prepevanja. Mladinski zbor se je srečanja udeležil  19. marca. Uspešno so odpeli 
tri pesmi ter bili za nastop pohvaljeni. 
6. junija so pevci odšli na zaključni izlet v Gardaland. Izlet je potekal brez zapletov, saj so se vsi držali 
dogovorjenih ur in navodil v zabavišču.  
 
Kljub uspešnemu zaključku pa z letošnjim delom pri zboru nisem zadovoljna. Izpadle so namreč kar tri 
aktivnosti, na katere smo bili ponosni pred leti. Zelo sem pogrešala pevski tabor, ki smo ga odpovedali 
zaradi premalo prijav, izpadel je nastop pred Mestno hišo v decembru zaradi pokrivanja datumov 
nastopov, prav tako nismo obiskali DSO Fužine v marcu zaradi premalo utrjenega pevskega programa. 
Vse našteto kliče po nujnih ukrepih, ki se bodo kazali predvsem v zahtevi po večji disciplini pri obisku 
vaj in obveščanju staršev o dogajanju na vajah in nastopih. 
 
Silva Jakob, zborovodja 
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16  PROMETNA VZGOJA 
 
 

REDNE DEJAVNOSTI, KI SMO JIH IZVAJALI: 

 Dejavnosti ob začetku šolskega leta – varna pot v šolo, 

 načrt Varna pot v šolo, 

 usposabljanje za vožnjo s kolesom – kolesarski izpit, 

 varno kolo, 

 kresnička, odsevni trak. 

 
PREVENTIVNE VZGOJNE AKCIJE, KI SMO JIH IZVAJALI: 

 Bistro glavo varuje čelada, 

 Pasavček – varnostni pas, 

 rumene rutice, kresničke in odsevni trak, 

 stopimo iz teme - BODI preVIDEN, 

 kolesarski krog, 

 varnostni pas – vez z življenjem, 

 dan brez avtomobila, 

 teden prometne varnosti, 

 svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, 

 posveti mentorjev prometne vzgoje. 
 
POROČILO O OPRAVLJENIH KOLESARSKIH IZPITIH 

V tem šolskem letu je bilo  na OŠ Polje v dveh petih  razredih 37 
učencev. Teoretična znanja o cestno prometnih predpisih so učenci 
pridobivali s pomočjo računalniškega programa S KOLESOM V ŠOLO. 
Teoretični del izpita so opravljali  ON – LINE s spletno aplikacijo.     

Tudi letos so imeli nekateri učenci precej težav s teoretičnim delom kolesarskega izpita, nekateri pa 
kasneje tudi s praktičnim delom, predvsem zaradi izostajanja zaradi drugih dejavnosti v času vaj.  Na 
koncu je kolesarsko izkaznico prejelo 33 učencev. 
 
Stanje je na koncu naslednje: 
 

 

Razred 
Število       

učencev 

Št. učencev, 
ki niso 

opravili 
teoretičnega 

dela izpita 

Št. učencev, 
ki niso 

opravili 
praktičnega 
dela izpita 

 

Število učencev, 
ki so opravili 

izpit 

5. a 18 3 3 15 

5. b 19 - 1 18 

skupaj 37 3 4 33 

 

 
Praktični del izpita obsega usposabljanje na spretnostnem in prometnem poligonu in na manj 
prometnih površinah v okolici šole. 
Letos smo z praktičnimi vajami za kolesarski izpit pričeli 1. aprila in končali 10. junija. 
Pohvalim  lahko vseh 33  učencev, ki so uspešno opravili kolesarski izpit in pridobili kolesarsko 
izkaznico. 
 
Marcel Theuerschuh, mentor prometne vzgoje 
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17  PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI 
 
 

PROJEKT Nosilec projekta Čas izvajanja 

EKO ŠOLA MIRELA K. MUJKIĆ CELO LETO 
ZDRAVA ŠOLA MOJCA AVBELJ CELO LETO 
EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE  NATAŠA JAVORNIK OKTOBER 2013 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA NATAŠA JAVORNIK CELO LETO 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK NATAŠA JAVORNIK 15. 11. 2013 
COMENIUS SERGEJA APAT CELO LETO 
KULTURNA ŠOLA MOJCA PRELOGAR CELO LETO 
RASTEM S KNJIGO MATEJA DRNOVŠEK CELO LETO 
NAŠA MALA KNJIŽNICA MATEJA DRNOVŠEK CELO LETO 
SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI BARBARA SMREKAR CELO LETO 
BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ DAMJANA GOVEKAR CELO LETO 
UVAJANJE RAZVOJNEGA E-LISTOVNIKA MATEJA DRNOVŠEK CELO LETO 
PODJETNIŠTVO IN INOVATIVNOST TANJA PECIN ZAVRŠAN CELO LETO 
SODELOVALNI PROJEKT NA DALJAVO S 
POMOČJO METODOLOGIJE UČNIH KROGOV 

MIRELA KAPETANOVIĆ 
MUJKIĆ POLOVICO LETA 

PROJEKT MEDŠOLSKEGA SODELOVANJA - 
POVEZOVANJE S ŠOLAMI V TUJINI 

TANJA PECIN ZAVRŠAN 3. 12. 2013 

MIKLAVŽEV SEJEM MAJA MAVSAR 29. 11. 2013 

LAMPIJON KLAVDIJA ŠULIGOJ NOVEMBER, 
DECEMBER 

EVROPSKA VAS BOJANA KRAŠOVEC 9. 5. 2014 
MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC MATEJA DRNOVŠEK OKTOBER 
UREJANJE OKOLICE ŠOLE ZAPOSLENI NA OŠ POLJE 22. 3. 2014 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI  TATJANA ROBIDA 16. – 22. 9. 2013 

 
 
 

PROJEKT EKOŠOLA  
 
Projekt Ekošola je, kakor se da prebrati na spletni strani samega projekta, mednarodno uveljavljen 
program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti 
o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter 
skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. 
Tudi to šolsko leto je naša šola, OŠ Polje, uspešno sodelovala v omenjenem projektu. V projektu je 
sodelovalo več kot deset učiteljev tako s predmetne, kot tudi z razredne stopnje, ki so bili mentorji 
številnim učencem. Učenci so, po poročanju njihovih mentorjev, zelo uspešno sodelovali v projektu. 
Njihovo delo so koordinirale: Nataša Javornik, profesorica biologije, Tanja Pecin Završan, profesorica 
zgodovine in geografije in Mirela Kapetanović Mujkić, profesorica matematike. 
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V sklopu projekta Ekošola so učenci in mentorji naše šole uspešno izpeljali naslednje projekte: 
- Tradicionalni slovenski zajtrk, 
- Ekobranje za eko življenje, 
- Shema šolskega sadja in zelenjave. 

Poleg tega so uspešno zaključili štiri ozaveščevalne akcije: 
- Izdelovanje izdelkov za ekotržnico, 
- Ekodan na OŠ Polje, 
- Zbiranje električne in elektronske opreme, 
- Ekološko – geografski tabor. 

Pod okriljem Ekošole so izvedene tudi številne izbirne aktivnosti, kot so: 
- Eko - paket, 
- Ekokviz, 
- Priprava programa za ohranitev in izboljšanje biotskega potenciala okolice ustanove, 
- ekoekskurzija v slovensko zamejstvo, 
- medprojektna povezava s projektom Slovenski učni krogi. 

Vesela sem, da so učenci in mentorji uspešno opravili svoje delo v projektu in zopet pridobili zeleno 
zastavo. 
 
Vodja projekta: Mirela Kapetanović Mujkić 
 
 
 
 
PROJEKT ZDRAVA ŠOLA 
 
 
V letošnjem šolskem letu smo v okviru Zdrave šole realizirali vse načrtovane aktivnosti. Letošnja rdeča 
nit projekta je MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE.   
Zato smo tudi temu področju namenili več pozornosti. Medgeneracijsko povezovanje – pomoč 
starejših učencev mlajšim – botrstvo, pripravili več srečanj za starše, dedke in babice, starejši učenci 
so mlajšim pripravili urice z eko knjigo. 
Učence in starše smo poskušali združiti v družini skupaj s knjigo in sicer s tedenskimi obiski učencev v 
knjižnici in s pomočjo Bralnega nahrbtnika, sodelovali na različnih likovnih natečajih v zvezi z zdravjem 
in ekologijo. Učenci so izdelali kar nekaj raziskovalnih nalog, kjer so jim priskočili na pomoč dedki in 
babice. Tudi Potepuhi so v svoje vrste vabili tako starše, kot tudi stare starše in na ta način v naravi 
uživali, se gibali, krepili medosebne odnose med generacijami. Babica in dedek sta mi pripovedovala 
…., so povedali učenci, ki so prinesli v šolo stare predmete, ki so jih uporabljali njihovi stari in prastari 
starši.  
Sodelovali smo v akcijah Rdečega križa, vse leto smo zbirali zamaške in sodelovali z društvom Never 
give up, sodelovali na Miklavževem sejmu in Eko tržnici, prodajali izdelke in zbirali denar za Šolski 
sklad. 
Veliko smo se gibali ob različnem času in v različnih dejavnostih, kot so:  Diham ples, Gibalne minutke, 
Aktivni odmori, minuta za zdravje Zumba, gibanje z žogo Zdravko, Potepuhi, planinski tabor na 
Zelenici, ustvarjalnost v gibanju, gibanje v igri … 
Delovali smo v slogu: »ZDRAVO S SONCEM« in ozaveščali učence in starše o škodljivosti in posledicah 
prekomernega izpostavljanja soncu. Za dejavnosti na prostem smo uporabili senco, ki nam jo nudi naš 
park in oba igrišča in uporabljali zaščitna pokrivala. V vročih dneh, smo čas po kosilu preživeli pod 
Pravljičnim drevesom v našem parku in prisluhnili pravljicam v senci drevesa in blagem vetriču, ki nas 
je hladil.  
Na šoli skrbimo za zdravo uravnoteženo prehrano, jedli smo veliko sadja in zelenjave, celo leto smo 
spodbujali učence k pitju zadostne količine vode in pili vodo iz pipe. Pripravili smo že tradicionalni 
slovenski zajtrk. Učenci se urijo v pripravah zdravih obrokov v okviru spoznavanja okolja pri pouku, pri 
izbirnem predmetu sodobna priprava hrane. 
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Za Zdravo šolo smo izpolnili kriterije za leto 2013/14 in ugotavljam, da smo pri svojem delu zelo 
uspešni. Želela bi si le več sodelovanja učiteljev s predmetne stopnje, saj menim, da se tudi v višjih 
razredih marsikaj dogaja, kar bi lahko vključili v zdravo šolo pa se tega ne zapiše niti v načrtovanje niti 
v evalvacijo.  
V bodoče bi se bilo smiselno še povezati se z zdravstvenim domom, kjer naj bi po zakonu obstajala 
skupina oz posameznik, ki skrbi za preventivo in sicer  VZGOJA ZA ZDRAVJE ZA ŠOLSKE OTROKE. Za 
vsak razred naj bi imeli pripravljene dvourne delavnice, ki bi jih prišli enkrat letno izvajat v vsak razred, 
teme so oblikovane glede na starost učencev. 
 
Zapisala vodja tima: Mojca Avbelj 
 
 
 
PROJEKT EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE 
 
Z devetošolci smo se v oktobru 2013 odpravili na ekološko kmetijo, na posestvu Trnulja,  v osrčju 

Ljubljanskega barja.  

Na Posestvu Trnulja so nam najprej zaželeli dobrodošlico ob domačem metinem čaju in domačem 

pecivu. Seznanili so nas z zgodovino posestva Trnulja in z načini zadnje obnove domačije. Predstavili 

so nam tudi načine gradnje objektov na barju.  

Kmet je učencem predstavil dejavnosti kmetije. Popeljal nas je na ogled kmetije. Devetošolcem in 

učiteljem spremljevalcem je omogočil stik s tamkajšnjimi domačimi živalmi, predstavili so tudi 

zanimivosti  žitaric in oljnic in njihovo ekološko pridelavo in predelavo.  

Ogledali smo si zeliščni vrt in se seznanili s starimi sortami rastlin, zdravilnimi zelišči, dišavnicami in 

načinom ekološkega kmetovanja. Izvedeli smo tudi zanimivosti kmetovanja na barjanskih tleh ter še 

marsikaj. 

Prikazali so vso pestrost dejavnosti na ekološki kmetiji. Razkazali so tudi naravne vrednote in lepote 

barja.  Učenci so se seznanili s pomenom ekološko pridelane hrane za naše zdravje.Devetošolci so na 

kmetiji uživali. Najbolj zadovoljni so bili ob živalih na kmetiji, ob katerih so se tudi slikali. Čas na kmetiji 

je kar prehitro minil. Polni utisov in novih fotografij smo se vrnili na šolo in v šolski vsakdanjik. 

Nataša Javornik, vodja dejavnosti 
 
 
 
 
PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 
 
V letošnjem šolskem letu smo začeli deliti sadje za shemo šolskega sadja že sredi meseca septembra, 
imeli smo 36 delitev. 
Sadje smo delili enkrat tedensko, ob sredah, med razredno uro. Proti koncu šolskega leta pa smo 
pogostost delitve sadja nekoliko povečali, ker je takrat pestrost svežega sadja in zelenjave večja.  
Delili smo naslednje vrste sadje: jabolka, hruške, jagode, slive, češnje, kak, kivi in mandarine. Delili 
smo tudi zelenjavo: paradižnik in korenje. 
Našteto sadje smo v 75% dobavljali od kmetov in v 25% od trgovcev, vse sadje je izviralo iz 
integrirane pridelave. 
Porabili smo vsa sredstva, ki so bila določena v odločbi o odobritvi. Učenci so ob sredah zjutraj z 
veseljem pričakovali delitev in sadje v veliki večini tudi pojedli. V primeru, da je kaj ostalo, so to pojedli 
tekom dopoldneva.  
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V razredih so potekale številne in raznovrstne dejavnosti, katerih namen je bil izobraževanje ali 
promocija uživanja svežega sadja in zelenjave iz bližnjega okolja. Dejavnosti so izvajali posamezni 
učitelji. Po poročanju učiteljev so se učenci na te dejavnosti z zanimanjem odzivali.  
Izvedli smo tudi vse zahtevano. Učenci 4. a, 6. a in 8. a razreda so v jeseni in spomladi rešili anketni 
vprašalnik. Sama sem izpolnila v jesenskem času obrazec o načrtovanju aktivnosti, v juniju pa analizo 
dejavnosti za našo šolo. Imamo tudi po navodilih izdelan plakat, izobešen v avli šole.  
 
Nataša Javornik, koordinatorica 
 
 
 
 
PROJEKT COMENIUS 
 
V letošnjem šolskem letu smo izvedli številne aktivnosti, povezane z našim projektom, ki smo ga v 
slovenščini poimenovali “S čutili odkrivamo svet”.  
V učilnicah smo uredili Comenius kotičke in skrbeli za Comenius stojnico v avli šole. Tako je vsak, ki je 
vstopil v šolo, lahko najprej opazil, da smo člani Comenius projekta. Preko pogovora smo intenzivno 
spoznavali naša čutila in z njimi odkrivali svet preko različnih iger in drugih dejavnosti. Aktivirali smo 
okus in z zaprtimi očmi okušali in prepoznavali različno sadje, naredili smo sadno solato in spekli sirove 
pošasti. Aktivirali smo čut za voh in skušali ugotoviti, kaj je v lončku, vonjali začimbe in zelišča, pri 
različnih eksperimentih smo ugotavljali lastnosti vode, ki nima ne vonja ne okusa, jo pa zato lahko 
vidimo in tipamo. Tipali smo tudi pesek in gradili skulpture, s tipom smo skušali ugotoviti, kaj se skriva 
v vreči in z zavezanimi očmi uganiti, katerega sošolca tipamo. Nismo vedeli, da je risanje z zaprtimi 
očmi tako zelo težko (in zabavno). Ogromno smo se naučili od matere narave, saj nam ponuja zares 
široko paleto užitkov za naše čute. Tako smo prepoznavali, se učili in vonjali cvetlice, našli nekaj 
zdravilnih rastlin (nekatere smo celo poskusili), s povečevalnim steklom iskali najmanjše travniške 
prebivalce, z zaprtimi očmi poslušali zvoke iz narave (še posebej nas je navdušilo ptičje petje) in tipali 
(božali) drevesno skorjo. Ob teku smo se osredotočili na veter v laseh in občudovali pomladno pisano 
naravo. Poigrali smo se tudi z letnimi časi (kako doživljamo vsak letni čas posebej) in naredili plakate, 
ki smo jih dodali na stojnico. Šolsko leto pa smo zaključili s Comenius popoldnevom v oddelku 
podaljšanega bivanja, kjer je vsak učitelj v svoji učilnici pripravil igrico/spoznavanje enega od čutov, 
učenci pa so krožili iz učilnice do učilnice. Ugotovili smo, da je svet veliko lepši, če znamo uporabljati 
vse svoje čute in jih kar najbolje izkoristiti.  
Tekom leta smo bili učitelji tudi na treh izmenjavah. Na prvem pripravljalnem srečanju v Madridu smo 
koordinatorji zastavili cilje in smernice projekta. Vmesne rezultate smo preverili na drugem srečanju 
v Műnchnu. V Španiji je potekala izmenjava učiteljev, prav tako tudi v Sloveniji, kjer smo marca gostili 
učitelje in vzgojitelje iz Nemčije in Španije. 
 
Sergeja Apat, vodja projekta 
 
 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
 
V petek, 15. novembra 2013, smo na naši šoli obeležili dan slovenske hrane, s katerim smo želeli 
opozoriti učence na pomen oskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.  
Zajtrk je bil sestavljen iz črnega kruha, mleka, jabolka, medu in masla. Izvedli smo ga v času prve šolske 
ure.  
V tej uri so učitelji v obliki različnih dejavnosti in aktivnosti, otrokom predstavljali pomen lokalno 
pridelane hrane ter seveda tudi ekološke oz. integrirane pridelave hrane. 
Učenci in učitelji so bili z izvedbo zajtrka zadovoljni in v kolektivu smo se odločili, da ga izvedemo tudi 
prihodnje leto. 
 
Nataša Javornik, koordinatorica 



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2013/2014 

48 

 

 
 
 
 

PROJEKT KULTURNA ŠOLA  
 

V tem šolskem letu  smo se kot kulturna šola udejstvovali različnih kulturnih prireditev in  jih prav 
tako tudi sami vestno pripravljali. 
Naziv kulturne šole imamo do leta 2015. V drugem šolskem letu se bomo zopet potegovali za 
naslov kulturna šola. Vestno bomo beležili vse potrebne kulturne dogodke, s katerimi smo in 
bomo obogatili šolske dejavnosti in jih bomo oddali v novi prijavi za Kulturno šolo. 
 
NAŠA NALOGA ZA OHRANITEV NAZIVA:  
 zbiranje podatkov o kulturnih dejavnostih, ki se odvijajo na šoli ali jih naši učenci izvajajo izven 

zavoda in s tem prikažejo delovanje OŠ navzven; 
 beleženje podatkov o doseženih priznanjih na kulturnem področju; 
 beleženje podatkov o izjemnih dosežkih na kulturnem področju; 
 oblikovati in dopolnjevati zbirnik za vpisovanje podatkov. 
CILJI KULTURNE ŠOLE:  
 krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih 

umetnostnih področjih,  
 podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju, 
 spodbuditi izobraževanje mentorjevin organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na 

ljubiteljskem kulturnem področju, 
 motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom 

promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. 
 
POGOJI, KI JIH MORA ŠOLA IZPOLNJEVATI KOT KULTURNA ŠOLA:  
  izkazano  razvejano in kakovostno kulturno delovanje (na vsaj treh izmed spodaj naštetih 

področij) v časovnem obdobju zadnjih 3 let: 

- glasba,  

- gledališče,  

- lutke,  

- folklorna dejavnost,  

- film in video,  

- ples,  

- likovna in fotografska dejavnost, 

- literatura,  

- varovanje kulturne dediščine, 

- drugo; 
 v kulturno delovanje je vključeno večje število učencev in učiteljev;  
 programi nastajajo in se izvajajo pretežno v okviru izbirnih predmetov in obšolskih 

dejavnosti;  
 šola omogoča in spodbuja mentorsko delo zaposlenih (specifična izobraževanja in 

izpopolnjevanja na področjih kulturnega in umetniškega udejstvovanja);  
 šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, namenjenih 

predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov;  
 redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem;  
 pripravljajo kulturne programe za širšo lokalno javnost;  
 omogočajo dejavnost drugih kulturnih društev in skupin v svojih prostorih. 
 
Vodja projekta:  mag. Mojca Prelogar, prof.   
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PROJEKT SLOVENSKI UČNI KROG 
 
Projekt »Slovenski učni krogi« je  projekt, čigar namen je  vzpodbujati in podpirati medsebojno 
projektno sodelovanje med učenci in učitelji s ciljem pozitivno vplivati na okolje.  
Naša šola je to leto drugič sodelovala v projektu. Delo v projektu SUK, ki je trajalo od januarja  do 
maja, so na naši šoli koordinirale tri učiteljice:  

- Mojca Jurič, profesorica pedagogike in sociologije,  
- Tanja Pecin Završan, profesorica zgodovine in geografije ter 
- Mirela Kapetanović Mujkić, profesorica matematike in informacijskih ved. 

V projekt je bilo vključenih devet učencev osmih razredov: 
- Maja Vučić 
- Marko Vučić,  
- Domen Bevec, 
- Miha Zupan, 
- Amadeja Kraner, 
- Mia Pašić,  
- Tara Turk, 
- Simon Bobnar in 
- Aljaž Varga. 

Tema projektno raziskovalnega dela, v katerega smo bili vključeni, je bila »Naše življenje«. Učenci so 
raziskovali različne vsebine: nošenju šolskih uniform v slovenskih šolah, o tem ali so tetovaže še 
vedno moderne, o hitri hrani, o »selfie-jih«, o izkoriščenosti in uporabnosti prostora v okolici šole, o 
prostem času in o otrocih s posebnimi potrebami. 
Učenci so se naučili sodelovati na ARNES-ovih VOX konferencah. Srečanja na VOX konferencah so 
bila skrbno načrtovana, saj smo predhodno oblikovali vprašanja, o katerih smo se želeli pogovoriti. 
Kakor učenci, tako tudi koordinatorice projekta ocenjujemo, da je bilo delo v projektu SUK zelo 
poučno in zanimivo.  
Na koncu poročila želim izpostaviti željo nekaterih učencev in vseh koordinatoric, da v projektu 
sodelujejo tudi naslednje šolsko leto. 
 
Vodja projekta: Mirela Kapetanović Mujkić  
 
 
 
 
PROJEKT MEDŠOLSKEGA SODELOVANJA - POVEZOVANJE S ŠOLAMI V TUJINI 
 
Glede na predlog načrta smo izvedli aktivnost – strokovno ekskurzijo v Celovec. Osnovni cilj 
ekskurzije je bil spoznati »zibelko slovenstva« ob tem pa proučevati tudi druge naravnogeografske 
in družbenogeografske značilnosti Koroške ter spoznati način izobraževanja slovenskih zamejcev na 
avstrijskem Koroškem. 
Obiskali smo Zvezno gimnazijo ter zvezno realno gimnazijo za Slovence v Celovcu, kjer smo spoznali 
zgodovino šole in preko le-te ponovili zgodovino Slovencev od naselitve in nastanka Karantanije do 
avstrijske državne pogodbe iz leta 1957, ki je ključno vplivala na ustanovitev šole in njeno delovanje. 
Sodelovali smo pri pouku biologije, matematike ter geografije in imeli možnost spoznati drugačno 
obliko izobraževanja kot jo imamo doma. 
Sledil je kratek sprehod po starem delu Celovca, spoznavanje pomembnih kulturno-zgodovinskih 
spomenikov na prostem in obisk božičnega sejma na Novem trgu. 
Obisk Krnskega gradu smo obogatili z branjem pravljice o ustoličevanju karantanskih knezov na 
knežjem kamnu. Svoje kratko izobraževanje smo zaključili s spoznavanjem interaktivnih fizikalnih 
eksperimentov, ki so jih pripravili v fizikalnem društvu Kočuha v kraju Šmarjeta v Rožu (St. 
Margareten im Rosental).  
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Vseskozi smo z metodo fotografiranja dokumentirali geografske značilnosti Gosposvetskega polja. 
Geografijo le tega so učenci predstavili v kratkih poročilih o ekskurziji v slovensko zamejstvo - 
avstrijsko Koroško. 
 
Vodja projekta: Tanja Pecin Završan  
 
 
 
 
PROJEKT RASTEM S KNJIGO 
 
Sodelovali smo v nacionalnem projektu Rastem s knjigo – izvirno slovensko leposlovno delo vsakemu 
sedmošolcu. Sedmošolci so obiskali Knjižnico Jožeta Mazovca v Polju, kjer so spoznali delovanje 
knjižnice, se pogovarjali o knjigah in prejeli knjigo slovenskega pisatelja Vinka Möderndorferja: Kot v 
filmu, z ilustracijami Damijana Stepančiča. Knjiga je prejela nagrado Modra ptica 2013 za najboljši 
mladinski roman.  
Govori o dvanajstletnem Gašperju, ki večino prostega časa preživi na internetu in širi svoj besedni 
zaklad z raziskovanjem neznanih besed. Ima enega najboljšega prijatelja in simpatijo, ki se z njim raje 
kot v živo druži po skypu. Zdi se, da je njegovo življenje kar okej. Nekega dne pa se stvari doma začnejo 
spreminjati, sprva neopazno, a kmalu vse siloviteje, dokler se Gašperjev smiselno urejeni svet ne 
postavi na glavo... Gre za zgodbo o zorenju, ki z lucidnostjo in pretanjenim humorjem razkriva žal vse 
prepogosto stisko otrok ob razpadu družine. Vešča pisateljska govorica Vinka Möderndorferja nas 
pelje od enega presenetljivega preobrata do drugega in, začinjena s številnimi referencami iz sodobne 
pop kulture, ustvarja žive podobe življenja v moderni družbi. 
S projektom: 

- spodbujamo dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, 
- promoviramo vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja, 
- spodbujamo motivacijo za branje pri učencih in njihovo obiskovanje knjižnic. 

 
Mateja Drnovšek, vodja projekta 
 
 
 
 
PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA 
 
V projekt naša mala knjižnica sta se v šolskem letu 2013/14 vključila dva razreda, in sicer 5. a razred z 
učiteljico Janko Laznik in 2. b razred z učiteljico Majo Mavsar.  Učenci 2. b razreda s svojo razredničarko 
so bili pri projektu izredno aktivni in so poleg samega osnovnega dela projekta in reševanja nalog v 
ustvarjalniku ustvarili tudi literarnega junaka in si ga izmenjali z drugo OŠ, zapisovali so dogodivščine 
tega junaka: mačkona Feliksa. Poleg tega so izdelovali knjižne razglednice. V mesecu decembru so za 
plakat nenavadnih hišnih ljubljenčkov prejeli nagrado. Naša mala knjižnica je zabavna in poučna, 
ustvarjalna in delovna, povezovalna in raziskovalna. S knjigami odpira poti do znanja in novih 
prijateljstev. Pri učencih spodbuja bralno pismenost, domišljijo in kreativnost. Naslednje šolsko leto 
bi jo bilo smiselno vključiti še v več razredov in tudi v prvi razred. 
 
Mateja Drnovšek, vodja projekta 
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PROJEKT SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI 
 
V šolskem letu 2013/2014 smo se kot šola vključili v aktivnosti pri spodbujanju bralne pismenosti, saj 
se zavedamo potrebe po sistematičnem pristopu pri razvoju vseh vrst pismenosti. Organizacijska 
enota ZRSŠŠ Ljubljana je vodila aktivnosti. Spoznanja in dobro prakso, ki jih je zavod razvil in preizkusil 
v predhodnem projektu, želi razširiti tudi na ostale šole.  Skozi celotno šolsko leto so potekale 
aktivnosti v obliki predavanj, delavnic in posvetov. Eden od posvetov je bil izveden tudi na naši šoli in 
prav v okvioru tega srečanja je predstavitev pouka zelo uspešno izvedla naša kolegica Janka Laznik. 
 
Strokovni delavci, ki sodelujejo v tem projektu, ugotavljajo, da je trud, namenje razvijanju bralne 
pismenosti poplačan. Učitelji tudi v bodoče načrtujejo branje z učenci in pogovore o prebranem. 
Pomemben se jim zdi tudi pogovor ob reševanju nalog bralnega razumevanja, več uporabe takšnih 
nalog ter priporočajo pogovore o pomembnosti branja. 
Učitelji sporočajo, da bodo pri začrtanem vztrajali, pa ne samo letos, tudi v prihodnjih letih. 
Načrtujejo tudi uporabo nacionalnih preizkusov znanja za razvijanje bralne pismenosti. 
Še posebej na razredni stopnji starši izražajo zadovoljstvo, ker so učenci tudi doma izrazili večji interes 
za branje, ne samo za branje slikanic, ampak tudi za branje bolj zahtevnih in daljših zgodb, kot so 
zgodbe v nadaljevanjih. 
Učenci so zadovoljni, kadar lahko zgodbo v nadaljevanjih preberejo glasno, s pomočjo skupnega 
branja. Aktivna vloga jim je ljubša kot zgolj pasivno poslušanje zgodbe. 
Učenci radi sodelujejo pri dejavnostih, vključevanje različnih dejavnosti v pouk jim je všeč. 
Večina se jih zaveda, da je uspeh pri delu z besedili v veliki meri odvisen od  natančnega branja in 
razumevanja besed oz. besedila. 
Tudi starejši učenci (zadnja triada) se veselijo »petkovih  bralnih minut«. Zelo radi prisluhnejo branju 
izbranega besedila. 
Vse aktivnosti, izpeljane v okviru tega sodelovanja, spodbujajo razumevanje prebranega in 
komunikacijo med učenci, popestrijo pouk, aktivnost učencev pri pouku je večja, pridobljene 
informacije si lažje zapomnijo, navajajo se tudi na selekcijo informacij. 
Skupen dogovor je, da v prihodnjem letu nadaljujemo s sodelovanjem v aktivnostih, ki jih vodi ZRSŠŠ, 
OE Ljubljana. 
 
Barbara Smrekar, koordinatorica  projekta 
 
 
 
 
PROJEKT UVAJANJE RAZVOJNEGA E-LISTOVNIKA  
 
V prvem letu mednarodnega projekta uvajanja razvojnega e-listovnika je sodelovalo 5 zaposlenih na 
OŠ Polje: Barbara Smrekar, Vesna Gros, Petra Mikeln, Renata Krivec in Mateja Drnovšek. Vključenih 
je bilo šest razredov – 6. a, 6. b, 8. a, 8. b, 9. a in 9. b razred, in sicer pri pouku angleškega jezika v 6., 
8. in 9. razredu in pri pouku zgodovine v 6. razredu. V šestem razredu se je del ur e-listovnika izvajal 
tudi pri urah oddelčne skupnosti. Projekt je zasnovan kot drugačen način podajanja snovi in ne kot 
dodatna obremenitev za učence. Spodbuja formativno spremljanje učenčevega dela in veščine 21. 
stoletja. Šole, vključene v projekt, so se morale odločiti za eno od štirih veščin in naša šola je posebno 
pozornost posvečala kritičnemu mišljenju. Učence smo najprej seznanili s pojmom kritičnega 
mišljenja, uvedli smo jih v okolje mahara in skupaj z njimi izvedli 3 do 4 cikle pouka s pomočjo e-
listovnika. 
Udeležili smo se tudi obveznih sedmih srečanj (centralna srečanja in srečanja področnih skupin za 
veščine), ki jih je v zvezi projektom organiziral ZRSŠ. Bili smo tudi šola gostiteljica za dve centralni 
srečanji. S prispevki smo se vse udeležene v projektu aktivno udeleževale različnih srečanj in 
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predstavitev na ministrstvu, izobraževanjih za druge projekte in mednarodnih konferencah. Učiteljica 
Petra Mikeln je pripravila tudi vzorčno uro z delom v e-listovniku za goste iz tujine. 
V naslednjem šolskem letu nadaljujemo s projektom. Vanj bodo dodatno vključeni novi razredi 
(letošnja 5. razreda), nadaljujemo pa z veščino kritičnega mišljenja. 
 
Mateja Drnovšek, vodja projekta 
 
 
 
PROJEKT MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 
 
Že četrto leto zapored smo bili vključeni v mednarodni projekt Mesec šolskih knjižnic, katerega glavni 
namen je, da šolsko in širšo javnost opozorimo na pomen šolskih knjižnic. Pobudniki in začetniki 
projekta prihajajo iz Kanade, v današnjo podobo pa so ga preoblikovali v Avstraliji. Glavni koordinatorji 
prihajajo iz IASL (International Association of School Librarianship). Središče letošnjega gesla je bilo: 
''ŠOLSKE KNJIŽNICE – VSTOP V ŽIVLJENJE''.  
 
Pripravili smo razstavi o dveh pomembnih slovenskih literatih, in sicer o Feriju Lainščku ter Vinku 
Möderendorferju. Učili smo se pisati s kaligrafskimi pisavami in spoznali tri različne starodavne pisave: 
uncialo, karolinško minuskulo in italiko. Učenci so si nato izbrali eno od pisav in na ročno izdelan papir 
zapisovali lepe misli o branju ali tudi druga sporočila. Iz njihovih misli smo nato naredili knjižne 
kazalke. Učenci so izdelali plakat želja in priporočil za knjige, pisanje verzov, sporočil simpatijam in si 
v ta namen uredili dva kotička v knjižnici. Na spletni strani šolske knjižnice smo odprli interaktivno 
oglasno tablo: UČENCI PRIPOROČAJO in prav vsak med njimi je lahko tja pripel svoj listič s 
priporočilom. V sklopu meseca šolskih knjižnic smo pripravili tudi knjižno čajanko za učitelje na temo 
poezije. 
 
Mateja Drnovšek, vodja projekta 
 
 
 
MIKLAVŽEV SEJEM 
 
Miklavžev sejem je v letošnjem šolskem letu potekal 29. novembra 2013 v avli OŠ Polje. 
Sodelovalo je večje število okoliških šol in vrtcev, ki so se predstavili s svojimi izdelki. Izdelke so  tudi 
prodajali na stojnici ter zbrana sredstva namenili šolskemu skladu ali kako drugače dobrodelno 
namenili zbran denar. 
 
Priprave na Miklavžev sejem so potekale predvsem med urami likovne vzgoje in v času podaljšanega 
bivanja, ko so učenci skupaj z učitelji izdelovali novoletne voščilnice, pekli piškote, izdelovali okraske 
iz das mase in gline, okraske za na novoletno jelko iz odpadnega materiala, obeske za ključe …  
 
Izdelke smo prodajali po simbolični ceni in zbran denar namenili v šolski sklad v namen nakupa dvigala 
za lažjo dostopnost invalidnih obiskovalcev. 
Pri prodaji so sodelovali učenci razredne in predmetne stopnje. Tovrstno sodelovanje med učenci 
podpiramo, saj se je pokazalo, da se učenci ob izvajanju dejavnosti dobro povežejo, spoznavajo drug 
drugega in si pomagajo. 
 
Pohvalili bi organizacijo prireditve, saj so imeli obiskovalci dovolj časa, da si ogledajo stojnice 
gostujočih šol in kupijo izdelke. Sledila je prireditev, namenjena otrokom, ki so prejeli tudi sladka 
presenečenja.  
Predlagamo drugačen sistem razdeljevanja omenjenih sladkih presenečenj za otroke od letošnjega, 
morda ob izhodu iz šole. Tako bi se izognili gneči in prerivanju na odru ter posledično slabi volji 
obiskovalcev. 
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Za prihodnje šolsko leto svetujemo, da se OŠ Polje znova udeleži te prireditve, saj na ta način prispeva 
k ohranjanju zavesti učencev po pomoči drugemu in skupnemu dobremu na OŠ Polje. 
 
Zapisala: Maja Mavsar 
 
 
 
LAMPIJON 
 
V letošnjem šolskem letu sem bila zadolžena za izdelavo lampijona. 7.11.2013 sem se udeležila 
sestanka na mestni občini Ljubljana, kjer so nam podali navodila. 
Za sodelovanje pri izvedbi so se mi javile Maja Mavsar, Bojana Krašovec in Nataša Snoj Kumlanc. 
Skupaj smo naredile načrt za izvedbo. Nabavila sem potrebni material in izdelali smo PRAVLJIČNO 
VILO. Delali smo po pouku. Sodelovali so učenci 1.c, 2.b in 3.b razreda. Uspešno smo izdelali pravljično 
bitje. 29.11.2013 je hišnik lampijon dostavil v PARK ZVEZDA, kjer je krasil praznično podobo Ljubljane. 
 
Klavdija Šuligoj, mentorica 
 
 
 
PROJEKT EVROPSKA VAS 
 
Naša šola je že nekaj let vključena v projekt Evropska vas. Tudi v šolskem letu 2013/2014 smo 
sodelovali in spoznavali državo Češko. 
Cilji projekta so:  

 spoznati članice Evropske unije;  

 seznaniti se z njihovo kulturo, kulinariko, običaji, navadami, glasbo, narodno nošo, posebnostmi, 
spoznati njihove zastave, grbe in proučevati njihov način življenja;  

 spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in 
držav v Evropski uniji ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete. 

 
V projektu je sodelovalo  devet oddelkov z učiteljicami, mentoricami, razredniki: 1. c, 2. a., 2. b, 3. a, 
5. a, 6. a, 6. b, 9. a, 9. b. Od novembra do maja smo ustvarjali izdelke, ki smo jih nato 9. 5. 2014 
predstavili na stojnici na Hribarjevem nabrežju, kjer je potekala zaključna prireditev projekta. 
Nastopali smo tudi s plesno točko, v kateri smo zaplesali češki ljudski ples. 
V letošnjem letu smo pozornost posvetili več različnim področjem značilnosti države in ustvarili 
raznovrstne izdelke, ki so ta področja predstavljali: kultura, zgodovina, naravne znamenitosti, 
kulinarika, običaji, narodna noša, grbi, zastava, ljudsko izročilo, industrijske panoge ... Vse izdelke smo 
opremili z napisi, kaj predstavljajo, kar je bilo obiskovalcem stojnice zelo v pomoč in všeč. 
Vsi učenci, ki so sodelovali pri projektu, so dosegli zastavljene cilje projekta. V šoli smo postavili 
stojnico in razstavili izdelke o Češki, tako da se je projekt dotaknil tudi vseh ostalih otrok in učiteljev 
na šoli.       
 
Bojana Krašovec, vodja projekta 
 
 
 
SODELOVANJE V AKTIVNOSTIH RDEČEGA KRIŽA  
 
V šolskem letu 2013/2014 so učenci naše šole sodelovali v dveh dobrodelnih akcijah RK, in sicer: 
- v decembru 2013 - Za otroški nasmeh 
- v maju 2014 - Otroci za otroke 
 



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2013/2014 

54 

 

Učence smo ozaveščali v duhu humanitarnosti, jih spodbujali k dobrodelnosti in vzbujali čut za 
sočloveka. 
V obeh akcijah smo zbirali denarna sredstva ter sladkarije in topla oblačila v decmbru in šolske 
potrebščine v maju. Odziv je bil zadovoljiv in pohvalen. Dobrodelno pomoč so prijeli učenci iz 
socialno ogroženih družin tudi iz naše šole. 
Akciji RK sta na naši šoli že tradicionalni in sprejeti z Letnim delovnim načrtom osnovne šole Polje. 
 
Hedvika Križaj, mentorica     
 
 
 
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 
 
V sklopu Evropskega tedna mobilnosti, od 16. do 22. septembra 2013, smo učitelji in učenci sodelovali 
v dogodkih, povezanih s prometno varnostjo in promocijo trajnostne mobilnosti. 
Izvedli smo naslednje aktivnosti: 

 sodelovanje v plesni točki  “Diham ples” (flash mob)  na Kongresnem trgu,  

 različica prireditve "Diham ples" na šolskem dvorišču za učence podaljšanega bivanja, 

 pogovor prvošolcev s policistom o varni hoji pešcev po cestah ter učni sprehod po kraju,  

 udeležba na prireditvi “Kolesarski krog po mestnem središču”, 

 predstavitev raziskovalne naloge z naslovom Trajnostna mobilnost učencev osnovne šole 

Polje. 

Veseli smo, da smo bili ena od 28 sodelujočih ljubljanskih osnovnih šol, ki je s sodelovanjem v 
dogodkih prispevala k pridobitvi nagrade Evropski teden mobilnosti 2013, ki jo je mestu Ljubljana 
podelila Evropska komisija.  
 
Tatjana Robida 
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST  
 
 
V letošnjem šolskem letu so mladi raziskovalci pod vodstvom mentorjev izdelali 13 raziskovalnih 
nalog, ki so jih 27. marca predstavili na 27. regijskem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih 
mentorjev Ljubljane »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost 2014«. Šest nalog se je uvrstilo na državno 
srečanje mladih raziskovalcev, ki je potekalo v Murski Soboti  19. maja. Dve nalogi sta bili nagrajeni z 
bronastim, dve s srebrnim in dve z zlatim priznanjem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAZISKOVALNE 

NALOGE 2013-14 
PODROČJE RAZISKOVALCI MENTOR PRIZNANJE 

1. Ljubljanske butare ETNOLOGIJA 
Julija Ferenc, 8. A 
Anja Javornik, 8. A 
Ana Julija Prešeren, 8. A 

Polona 
Theuerschuh 

ZLATO 

2. 
Vpliv kulinarike na 
turizem 

TURIZEM 
Črt Božič, 9. A 
Anže Mramor, 9. A 
Gašper Terglav, 9. A 

Polona 
Theuerschuh 

ZLATO 

3. 
Vpliv televizije na 
znanje angleščine 
pri osnovnošolcih 

TUJI JEZIK Pavel Panon Raščan, 9.B Petra Mikeln SREBRNO 

4. 
Zatrobi na leseni 
rog 

ETNOLOGIJA 
Aleksandra Simovski, 8. A 
David Lajevec, 8. B 

Mateja Drnovšek SREBRNO 

5. Vinjete PROMET 
Aina Radovan, 9. B 
Manca Šlosar, 9. A 

Polona 
Theuerschuh 

BRONASTO 

6. Poštni promet PROMET Marija Romih, 9.B Mateja Drnovšek BRONASTO 

7. 
Jaz pa vem, od kod 
prihajaš 

ZGODOVINA 
Valentina Prešeren, 9. B 
Neja Bevc, 9. B 
Urša Klešnik, 9. B 

Mateja Drnovšek  

8. 
Dolenjski mlin in 
njegov vpliv na vas 

ETNOLOGIJA Nejc Klobasa, 6. A Vesna Gros  

9. 
Šesti igralec na 
igrišču 

ŠPORT 
Anja Novak, 9. A 
Tamara Spasić, 9. A 

Mateja Drnovšek  

10. 
Finančna pismenost 
otrok v slovenskih 
osnovnih šolah 

GOSPODINJSTVO Klara Bajc, 5.B Mladen Kopasić  

11. 
Ljubljanski grad 
skozi čas 

ZGODOVINA Nadja Kranjc, 5.B Mladen Kopasić  

12. 
Kako dobro 
poznam svojo 
domovino? 

GEOGRAFIJA Tara Drča Završnik, 5.B Mladen Kopasić  

13. 
Biti slovenski 
nogometni 
reprezentant 

ŠPORT Dušan Mimić, 5.B Mladen Kopasić  
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DRUGE DEJAVNOSTI 
 
 

DELAVNICE ZA UČENCE 

 Živim ples (izvajalec Društvo Kazina) – September 2013 za skupino učencev s predmetne stopnje 

 Varno z mobilnikom na splet (izvajalec Ekipa Varnega interneta) - 2. 10. in 9. 10. 2013 za učence 

petih in sedmih razredov. 

 Popotovanje po bogati Afriki, medkulturno povezovanje, november - prvošolci 

 Bontonček, predstavitvena delavnica – YHD, društvo za teorijo in kulturo hendikepa (oktober) –  

       27. 9. 2013, 14. 11. 2013, 26. 11. 2013, 29. 11. 2013 za učence prve triade 

 Jaz in moj denar (Mateja Hočevar) – 8. 11. In 13. 11. 2013 za petošolce 

 JU3 na cesti (izvajalec Zavod Varna pot) – 11. 11. 2013 za petošolce 

 Mladinske delavnice (izvajalec Društvo za preventivno delo) – ena ura celo leto za devetošolce 

 Samo eno življenje imaš - delavnice prve pomoči za osmošolce, marec 2014 

 Jaz, eko potrošnik (Mateja Hočevar) – 23. 5. in 29. 5. 2014 za petošolce 

 

PREDAVANJA ZA STARŠE 

 3. 9. 2013 Komunikacija in preprečevanje zasvojenosti  (dr. Bogdan Polajner) – za starše učencev 

8. in 9. razreda 

 10. 9. 2013 Zakaj otroci sploh hrepenijo po spletu? (izvajalec Ekipa Varnega interneta) - za starse 

učencev  šestih razredov 

 Varno z mobilnikom na splet (izvajalec Ekipa Varnega interneta) - 11. 9. 2013 za starse učencev  

šestih razredov 

 11. 2. 2014 Razvijanje odgovornosti pri otroku  (dr. Bogdan Polajner) – za starše učencev prve 

triade 

 26. 5. 2014 Pet ključnih elementov vzgoje  (dr. Bogdan Polajner) – za starše bodočih prvošolcev 

 

18. oktobra 2013 smo izpeljali dan požarne varnosti. Vsi prisotni smo sodelovali pri umiku iz šolske stavbe. 
Za učence in zaposlene so zunanji izvajalci pripravili delavnice na šolskem parkirišču. Sodelovali so reševalci, 
reševalec na motorju, Gorska reševalna služba, vodniki reševalnih psov ter gasilci PGD Slape in PGD Zgornji 
Kašelj. 

 22. marca 2014, na prvo pomladno soboto, smo si zaposleni na OŠ Polje vzeli čas za urejanje okolice šole 
(korita, gredice, igrišče ...). 

V okviru 6. ljubljanskega festivala kulturno-umetnostne vzgoje »BOBRI«, ki ga prireja Mestna občina 
Ljubljana, so si učenci v mesecu februarju ogledali brezplačne gledališke in filmske predstave. 

Skupina učencev pod mentorstvom ge. Renate Krivec je skrbela, da se je ob petkih med glavnim odmorom 
oglašal šolski radio. Javljali so se s svežimi informacijami iz šolskega dogajanja, sveta zabave in področij, ki 
zanimajo učence. Program so popestrili z izpolnjevanjem glasbenih želja in nagradnimi vprašanji.  

Ob koncu leta sta izšli dve šolski glasili. Na razredni stopnji DROBTIN'CE, pod mentorstvom ge. Janke Laznik, 
na predmetni stopnji pa POLJUBČKI, 1. in 2. del, pod mentorstvom ge. Danice Iskra. 
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18  IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 
 
Izobraževanja, ki so bila organizirana na šoli, so potekala v obliki predavanj in delavnic za vse 
strokovne delavce oziroma za večje skupine.    
 
Vsebine skupnih izobraževanj so bile sledeče: 
 

Naslov izobraževanja Izvajalec Čas izvajanja 

*Sodelovanje pedagoških delavcev s 
starši, roditeljski sestanki 

dr. Bogdan Polajner 29. 8. 2013 

Naj srček bije, temeljni postopki 
oživljanja otrok 

Matej Serdinšek, dr. med. 30. 8. 2013 

*Kako se razumemo?  dr. Bogdan Polajner 5. 11.2013 

Ogled filma Navihani Bram, delavnice 
po ogledu filma 

Barbara Smrekar 26. 11. 2013 

*Kako se ustrezno soočati z 
agresivnostjo 

Rožana Grdina 
21. 11., 27. 11.,  
19. 12. 2013 
 

*Moteči, nevidni in travmatizirani 
učenci 

Julija Pelc, univ. dipl. psih. 24. 4. 2014 

*Strategije preventive, supervizijsko 
delo 

dr. Bogdan Polajner 12. 5., 4. 6. 2014 

*Pomoč staršem za zdrave družinske 
odnose 

dr. Bogdan Polajner 28. 8. 2014 

Usposabljanje ekipe za prvo pomoč,  
70 urni tečaj 

Območno združenje RK Ljubljana 12. 5. – 21. 6. 2014 

Prva pomoč in gašenje Gasilsko društvo Slape 29. 8. 2014 

 

Sredstva za izobraževanja, označena z *, je prispevala Mestna občina Ljubljana.  
 

Strokovni delavci smo se imeli možnost odločati tudi za izobraževanje po lastnem izboru. Podrobnejši 
seznam individualnih izobraževanj delavcev je hranjen v arhivu šole.  
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19  ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA   
  
CELOLETNE NALOGE 
 
dejavnosti pomoči (svetovanje, spremljanje in neposredna ali posredna psihološka in socialna pomoč 
posamezniku, družini, skupini) glede na razvojne, vzgojne, vedenjske, učne in materialne težave; 
- vodenje in spremljanje celotnega postopka integracije otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 
diagnostično in terapevtsko obravnavo v zunanjih ustanovah; 
-  načrtovanje in izpeljava celotnega postopka poklicne orientacije; 
- načrtovanje, koordiniranje in izpeljava celotnega postopka odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci; 
- informiranje, vpisovanje, vključevanje in spremljanje učencev tujcev in njihovih staršev; 
-  organizacija in vodenje skupnosti učencev šole; 
- urejanje šolske dokumentacije in priprava podatkov za strokovne delavce šole ter zunanje institucije; 
- vpisi in izpisi učencev 
- dodatna strokovna pomoč. 
 
OPERATIVNE NALOGE 
 
ŠOLSKI NOVINCI 
- vpis v 1. razred;  
- preizkus zrelosti za vstop v šolo;  
- komisija za preložitev šolanja;  
- sodelovanje s starši, VVZ in ZD; 
- koordinacija roditeljskega sestanka za starše šolskih novincev; 
- oblikovanje oddelkov 1. razreda; 
- urejanje celotne dokumentacije; 
- sodelovanje z drugimi šolami in zunanjimi institucijami. 
 
SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM, STARŠEM IN UČITELJEM 

- pogovori z učenci, starši in učitelji; 
- svetovanje in pomoč učencem in staršem in po potrebi napotitev v zunanje institucije; 
- sodelovanje z učitelji in vodstvom; 
- priprave restitucij za učence; 
- vodenje zbirk osebnih podatkov; 
- koordiniranje mladinskih delavnic; 
- priprava vsebine in izpeljava dneva dejavnosti na temo Medosebni odnosi in osebna odgovornost v 

šoli in doma za učence 6. in 8. razreda. 
 
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

- svetovanje in sodelovanje s starši pri uvedbi postopka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami; 
- sodelovanje pri pripravi šolskih poročil za otroke s posebnimi potrebami; 
- sodelovanje in posvetovanje s komisijami za usmerjanje teh otrok; 
- sodelovanje v strokovnih skupinah; 
- spremljanje in koordiniranje dela z zunanjimi institucijami. 
 
UČENCI TUJCI  
- postopek vpisa učencev tujcev; 
- vključevanje učencev v izobraževanje in njihovo spremljanje;  
- vodenje in podpora družinam; 
- koordinacija projekta Beremo in pišemo skupaj– učenje slovenskega jezika za starše; 
- koordinacija programa Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje. 
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NADARJENI UČENCI 

- koordinacija postopka evidentiranja nadarjenih učencev v 4. razredu; 
- izpeljava postopka identificiranja nadarjenih učencev:  

o testiranje s testi sposobnosti in ustvarjalnosti 
o izpeljava ocenjevalnih lestvic nadarjenosti z učitelji 

- koordinacija dela z nadarjenimi učenci in mentorji od 5. do 9. r; 
- načrtovanje področji dela z nadarjenimi učenci in mentorji za naslednje šolsko leto. 
 
POKLICNA ORIENTACIJA 
- priprava rokovnika za učence 9. r o poteku vpisnega postopka v SŠ;  
- izvedba vprašalnika o poklicni poti za učence 9. razreda; 
- roditeljski sestanek s starši in učenci posameznih oddelkov;  
- individualni razgovori; 
- vpis v SŠ; 
- spremljanje stanja prijav in prenosov; 
- obveščanje o pogojih za pridobitev Zoisove, kadrovske in republiške štipendije; 
- organizacija dneva dejavnosti na temo seznanjanja s poklici; 
- sodelovanje s srednjimi šolami za vpis učencev s popravnimi izpiti. 

 
Tabela: vpis v srednješolske programe letošnjih devetošolcev 

šolsko leto 
gimnazijski 
programi 

4-letni strokovni 
programi 

3-letni poklicni 
programi 

2013/2014 51% 44% 5% 
 
 
SOCIALNO – EKONOMSKA POMOČ IN PODPORA DRUŽINAM 

- subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi ter zbiranje in priprava dokumentacije; 
- sodelovanje s četrtno skupnostjo ob novoletni obdaritvi  
- sodelovanje z ZPM Moste-Polje (učna pomoč, Pomežik poletju); 
-  sodelovanje z Rdečim križem in Karitas; 
-  sodelovanje s starši dolžniki. 

 
DRUGO 

- sodelovanje na šolskih konferencah;  
- razvijanje prostovoljnega dela; 
- sodelovanje pri oblikovanju učnih skupin za 8. in 9. razred; 
- sodelovanje v inventurni komisiji; 
- nadomestno razredništvo; 
- izpeljava varstvene ure; 
- nadomeščanja odsotnih učiteljev; 
- dežurstva med glavnim odmorom; 
- sodelovanje pri preverjanju znanja na NPZ; 
- mentorstvo študentki socialnega dela; 
-koordinacija izobraževanja za strokovne delavce. 

 
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

CSD Moste-Polje 

- ZD Moste-Polje 

- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 

- Šola s prilagojenim programom Janez Levec 

- Center za psihodiagnostična sredstva 

- VVZ Miškolin 
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- Zavod za šolstvo RS 

- Ministrstvo za šolstvo in šport 

- Državni izpitni center 

- Policijska postaja Moste-Polje 

- Društvo za preventivno delo 

- Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) 

- Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje 

- Bolnišnična šola Ledina 

- Pediatrična klinika 

- Fakulteta za socialno delo. 
 
Šolska svetovalna služba: 
Metka Weiss, psihologinja 
Damjana Govekar, socialna delavka     
 
 

 
 
20  ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

VSAKODNEVNE NALOGE 
Čez celotno šolsko leto sem imela v knjižnici veliko stika z vsemi učenci na šoli. Sodelovali smo z vsemi 
učitelji, tudi s posameznimi starši in zunanjimi obiskovalci. Delo knjižnice je vsebovalo redna srečanja 
in obiske akviziterjev; nabavo in obdelavo gradiva, ter vpise knjig, opremljanje nabavljenega gradiva, 
popravilo poškodovanih knjig, vodenje evidenc računov, poučevanje knjižnično-informacijskih znanj 
in redno izposojo. 
V knjižnici je ob torkih potekalo tudi nujno dežurstvo za učence, ki bi pri pouku povzročali težave. Prvo 
in šesto šolsko uro je bila v knjižnici organizirana varstvena ura za učence, ki so čakali na izbirne 
predmete ali pa so z njimi ravno zaključili in so čakali na redni pouk. 
 
OBISKI V KNJIŽNICI IN IZPOSOJA GRADIVA 
Knjižnica je bila za učence odprta v ponedeljek, sredo, četrtek in petek  od 7.30 do 14.15. Ob torkih je 
bila knjižnica načeloma zaprta, saj je bil ta čas namenjen pouku in izvajanju projekta uvajanje 
razvojnega e-listovnika. Kljub vsemu je bila knjižnica ob torkih večinoma odprta od glavnega odmora 
dalje. 
Učenci so lahko prihajali v knjižnico vsak dan. Knjižnico je v povprečju obiskalo približno 60 učencev 
na dan. Največ učencev je prihajalo pred poukom, med 7.00 in 9.15, ko so se prihajali učit v knjižnico 
in so si nudili medsebojno pomoč, ter po 13. uri.  
Za vse razrede prve triade (izjema je bil 3. b razred) in za oba 4. razreda je bila organizirana tedenska 
skupinska izposoja, ki so jo učenci opravili skupaj z razrednikom. Učence smo s tem navajali na 
odgovornost do knjig in redno vračanja knjig v šolsko knjižnico. V sklopu tega smo v drugem in četrtem 
razredu opravljali tudi preverjanje znanja branja.  
Učenci so si v šolskem letu 2013/14 izposodili 13.343 enot gradiva, kar je 1.730 enot več od lanskega 
šolskega leta. V večini gre za leposlovna dela in strokovno literaturo za izdelavo seminarskih nalog. Za 
primerjavo lahko damo podatek, da so si v šolskem letu 2008/09, ko sem se zaposlila na šoli, učenci 
izposodili 6.847 enot gradiva. Vidimo lahko, da je izposoja močno narasla. Razloge je iskati v 
drugačnem načinu dela, aktivnem spodbujanju učencev k prihajanju v knjižnico, dobri nabavi in dobri 
založenosti knjižnice. V kolikor bomo želeli ohranjati visok nivo izposoje (vsaj na približni ravni 
letošnjega leta) bomo morali skrbeti tudi za dobro nabavno politiko in upam, da nam bodo finančne 
zmožnosti to dopuščale. 
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DRUGE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE 

- Razstave (razstava starih knjižic iz zbirke Čebelica, razstavi o pisateljih Vinku Möderndorferju 
in Feriju Lainščku), 

- mednarodni projekt Mesec šolskih knjižnic s temo Šolske knjižnice – Vstop v življenje, 
- nacionalni projekt Rastem s knjigo, 
- raziskovalne naloge, 
- literarni večer za učitelje, 
- projekt Naša mala knjižnica, 
- sodelovanje v slovenskem knjižnično-muzejskem mega kvizu, 
- projekt Spodbujanje bralne pismenosti, 
- zlata bralna značka (izlet na Avstrijsko Koroško in prireditev v Cankarjevem domu). 

 
NABAVA GRADIVA 
Ob koncu tekočega šolskega leta smo naročili 160 novih učbenikov. Zaradi prenovljenih učnih načrtov 
ter posledično neuporabnosti in neveljavnosti starih učbenikov, smo se v devetem razredu odločili 
zamenjati učbenik za kemijo (48 novih učbenikov). Ostali dokup učbenikov gre na račun večjega vpisa 
(trije oddelki v drugem razredu) ostalo pa zaradi dotrajanosti in uničenosti učbenikov iz preteklih let 
ter nekaj novih vpisov na šolo. 
Pridobili smo tudi 315 novih enot gradiva za šolsko knjižnico (74 manj od lanskega šolskega leta). Od 
tega nam je bilo 76 enot gradiva podarjenih. Med nabavljenimi knjigami smo v največji meri kupovali 
mladinsko leposlovje, knjige za angleške, nemške in slovenske bralne značke, strokovne otroške 
knjige, knjige z eko vsebinami in strokovno literaturo za učitelje. 
 
Mateja Drnovšek, knjižničarka  
 
 
 

21  SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT 
 
V šolskem letu 2013/2014 smo v skupnosti učencev šole nadaljevali s skupnimi srečanja predstavnikov 
vseh oddelkov od 1. do 9. razreda.  
Nadaljevali smo z oblikovanjem in krepitvijo nove kulture sobivanja na šoli. Prvi šolski dan so učenci 
sedmega razreda prisrčno pozdravili prvošolce ob prihodu v šolsko stavbo. Tako smo še bolj utrdili 
povezovanje mlajših in starejših učencev na šoli. Poleg prostovoljnega dela, so starejši učenci še 
naprej pomagali prinašati malico mlajšim.  
Manca Šlosar je v imenu skupnosti učencev šole pozdravila in v veliko šolsko družino sprejela letošnje 
prvošolce, ki so se nam predstavili 13. februarja s prisrčno prireditvijo. 
Osrednja tema šolskega parlamenta na državni ravni, ki poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine 
je bila Razmere v družbi. Na naši šoli smo temo povezali z aktualnimi razmerami na šoli. Učenci so 
razmišljali in podali pohvale in graje o razmerah na šoli. Tako kot starši in zaposleni šole, so tudi učenci 
izpostavili trenutno veliko pomanjkljivost šole, da je brez dvigala. Tako je gibalno oviranim staršem 
onemogočeno enakovredno sodelovanje s šolo. O razmerah in težavah v družbi smo lahko ostali kar 
pod domačo šolsko streho. Učenci so razmišljali na kakšen način bi lahko pridobili sredstva za 
postavitev dvigala. Bili so zelo izvirni: od zbiranja papirja, prek dobrodelnega koncerta do pranja 
avtomobilov. Potem so glave staknili še odrasli in verjamemo, da se bo v prihodnjem letu ne tem 
področju premaknilo. 
Zaradi izjemno slabe snežne vremenske napovedi se tokrat občinskega otroškega parlamenta v 
Kranjski Gori nismo udeležili.  
Skupnost učencev šole in šolski parlament je tisti osrednji prostor, kjer imajo učenci možnost izraziti 
svoj glas. Prav je, da jih povabimo k sodelovanju in spodbujamo, da oblikujejo svoje mnenje in ga na 
spoštljiv način posredujejo, četudi se razlikuje od vrstnikov in odraslih. 
 
Mentorica: Damjana Govekar, socialna delavka 
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22  PEDAGOŠKA PRAKSA  
      

Mentor Študent Fakulteta 
Letnik 
študija 

Smer študija Čas opravljanja prakse 

Mojca 
Prelogar 

Tjaša Dulc Pedagoška 
fakulteta, 
Ljubljana 

4. letnik Razredni 
pouk 

3 tedenska praksa, 
5. 4. 2014 - 25. 4. 2014 
 

Klavdija 
Šuligoj 

Maša Prelogar Pedagoška 
fakulteta, 
Ljubljana 

4. letnik Razredni 
pouk 

3 tedenska praksa, 
4. 4. 2014 - 25. 4. 2014 

Renata 
Krivec 

Maja Ferkulj Filozofska 
fakulteta, 
Ljubljana 

absolvent Germanistika 3 tedenska praksa, 
11. 12. 2013 - 17. 1. 
2014 

Petra Mikeln Janja Govekar Filozofska 
fakulteta, 
Ljubljana 

Center za 
pedagoško 
izobraževa
nje, 
program 
za 
pridobitev 
pedagoško
-
andragošk
e 
izobrazbe 

Anglistika 10 dnevna praksa,  
24. 2. 2014 - 10. 3. 2014 

Petra Mikeln Petra Kromar Filozofska 
fakulteta, 
Ljubljana 

2. letnik 
magistrske
ga študija 

Anglistika 10 dnevna praksa,  
11. 3. 2014 - 25. 3. 2014 

Alenka 
Kocjančič 

Neža Avbelj Fakulteta za 
šport, 
Ljubljana 

3. letnik Prva 
bolonjska 
stopnja, 
program 
Športna 
vzgoja 

30 pedagoških ur v času 
od 19. 3. 2014 do 25 . 4. 
2014 

Klemen 
Adamič 

David Domjanič Fakulteta za 
šport, 
Ljubljana 

3. letnik Prva 
bolonjska 
stopnja, 
program 
Športna 
vzgoja 

30 pedagoških ur v času 
od 19. 3. 2014 do 25 . 4. 
2014 

Nataša 
Govekar 

24 študentov Pedagoška 
fakulteta, 
Ljubljana 

1. letnik, 
izredni 
študij 

Socialna 
pedagogika 

5 x 1 pedagoško uro 
(16.4., 7.5., 14.5., 21.5., 
28.5. 2014) 
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23 PRIDOBITEV UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV 

(01.09.2013 – 30.06.2014) 
 

UČILO VREDNOST V EUR ŠTEVILO 

PRENOSNI RAČUNALNIK HP PROBOOK 1.518,38 2 

iPAD APPLE 2.266,10 6 

DVD-RW ZAPISOVALNIK SAMSUNG 32,77 2 

MONITOR LCD PHILIPS 461,89 4 

MIŠKA GIGABYTE 33,01 4 

TIPKOVNICA LOGITECH 31,63 3 

RAČUNALNIK 10.815,56 22 

WI-FI NAPRAVA 290,53 1 

FOTOAPARAT 355,58 1 

MONITOR LCD PHILIPS 230,94 2 

LEGO ROBOTIKA 619,71 1 

RAČUNALNIK 734,22 2 

MONITOR LCD 158,03 2 

iPAD APPLE 483,25 1 

VEČFUNKCIJSKA NAPRAVA HP 87,74 1 

TABLIČNI RAČUNALNIK SAMSUNG 383,20 1 

RAČUNALNIK PCPLUS  797,13 2 

PROJEKTOR NEC 994,66 2 

iPAD APPLE 1.688,81 4 

MONITOR LCD 218,90 2 

PRENOSNI RAČUNALNIK 994,15 1 
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Letno poročilo o 
samoevalvaciji šole 

 

   

  OŠ POLJE 

 za  šolsko leto 2013/2014   
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Ovrednotenje doseganja zastavljenih ciljev 

 
 
 
Doseganje ciljev smo uresničevali in spremljali v okviru posameznih strokovnih aktivov, 
skupaj pa v okviru delovnih konferenc in rednih delovnih sestankov kolektiva. 
Eden od pomembnih vidikov kakovosti delovanja šole je tudi mnenje strokovnih delavcev šole 
o uvajanju sprememb v delovanje šole. 
 
 
V poročilo bom zajela tri področja in sicer: 

 spremembo organizacije glavnega odmora 
 rezultate na nacionalnem preverjanju znanja ter 
 uvedbo elektronskega vodenja šolske dokumentacije. 

 
 
Mnenja so pridobljena preko izpolnjevanja anketnega vprašalnika o uvajanju eletronskega 
vodenja šolske dokumentacije ter zbranih odgovorov na spletna vprašalnika o spremembi 
organizacije glavnega odmora ter o analizi nalog NPZ in dosežkov učencev. 
Vprašalnike so izpolnjevali strokovni delavci šole. 
 
 
 
 

Sprememba organizacije glavnega odmora 
 
Na uvodni konferenci sem strokovne delavce šole seznanila s spremembo organizacije 
glavnega odmora zaradi številnih težav in zapletov v preteklih šolskih letih – neustrezen 
odnos učencev do hrane, neprimerno vedenje v času malice, urejanje učilnic po zaključku 
malice ter vračanje pribora in hrane v jedilnico šole po zaključku malice so bile teme, o katerih 
smo se nenehno pogovarjali, iskali rešitve, sprejemali skupne dogovore, v praksi pa smo imeli 
ves čas težave. Nova organizacija je predvidela skupen obrok učencev posameznewga 
oddelka skupaj z učiteljem razrednikom v matični učilnici. S to organizacijo bi razrednik uvedel 
svoj red, bil tudi več časa v stiku z učenci svojega oddelka. Ostali stokovni delavci bi bili 
razbremenjeni  dežuranja, učitelji razredniki bi okrepili svoj odnos z oddelkom. Zaradi 
povečane obremenitve razrednikov se le-tem prizna 3 delovne ure tedensko za opravljanje 
nalog razrednika.  
Med strokovnimi  delavci šole je bilo zaznati nestrinjanje z novo organizacijo. Problematiko 
je obravnaval tudi svet šole in zadolžil ravnateljico šole, da skupaj s strokovnimi delavci poišče 
rešitev organizacije glavnega odmora, ki bo ustrezala tako učencem kot delavcem šole. S 
spletnim vprašalnikom sem pridobila njihova mnenja, ki jih v nadaljevanju povzemam. 
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Najprej predstavljam obrazec z vprašanji: 
 
 

 
 
 

Vprašalnik je izpolnilo 33 od 42 strokovnih delavcev šole. 
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8 sodelavcev je bilo mnenja, da se nova organizacija ohrani, 10 da se ne ohrani, 11 jih je 

želelo najti skupen kompromis med staro in novo organizacijo, 4 je bilo vseeno.  

Izpostavili so sledeče slabosti pri obstoječi organizaciji: 

 Večji nemir med otroki, premalo gibanja in druženja med vrstniki. 

 Večji nemir med poukom, premalo časa, da se pripravijo na naslednjo uro.  

 Učenci nimajo prostega gibanja in oddiha v celem dopoldnevu. 

 Učilnice, polne učencev, se težje dobro prezračijo kot če je razred prazen. 

 Otroci potrebujejo daljši odmor, zato da niso utesnjeni, da imajo stike z vrstniki in z 

učitelji (pogosto dežurnega učitelja tudi kaj vprašajo, malo poklepetajo).  

 Prevelika utrujenost razrednikov. 

 Možnosti za sproščeno druženje učiteljev v času odmora v zbornici ni več. 

 Okrnjeno hitro dogovarjanje z učitelji med glavnim odmorom. 

 Manjka en malce daljši odmor za „zadihat“.  

 

Nekateri pa so prepoznali tudi prednosti, ki jih je prinesla nova organizacija: 

 Malico lahko pojemo kulturno  v razredu.  

 Bolj smo organizirani glede malice, saj je vsak dan isti sistem, učilnico vedno 

zapustimo pospravljeno. Lani prenekateri razredi niso ravno skrbeli za to.  

 Druga šolska ura je neokrnjena.  

 Manj vpisov zaradi neopravljanja dolžnosti dežurnega učenca, razrednik ima čas da 

se z učenci o čem pogovori in ohranja stik z razredom. 

4
5

7

3
4

5
4

1

8

10
11

4

0

2

4

6

8

10

12

da ne kompromis vseeno

Ali želite, da se sedanja organizacija ohrani?

R nR skupaj



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2013/2014 

68 

 

 

 
 Učenci imajo vse dni enak sistem pri malici, saj je en sam učitelj, zato se jih lažje 

navadi na kulturno razdeljevanje hrane in malicanje ter tudi pospravljanje po malici. 

 Večkrat lahko tudi sama v miru pomalicam, saj sem v razredu s svojimi učenci, imam 

15 minut za to in se mi ne mudi dežurat. 

 Veliko stvari  lahko razredniki sedaj z učenci (na predmetni stopnji) uredijo sproti, 

sploh je bolje za tiste, ki vidijo razred le enkrat do dvakrat na teden. 

 Dežurstvo na hodniku ni potrebno. 

 

 
V nadaljevanju smo iskali skupno rešitev in ob upoštevanju predlogov: 
 

 Meni se zdi letošnja sprememba dobra in korak v pravo smer, ki ga je pa seveda, 

tako kot vsako stvar, možno nadgraditi in izboljšati.  

 Upam, da nam skupaj uspe najti idealen sistem ali vsaj čim boljši približek. 

 Dobro bi bilo, da gredo učenci razredne stopnje prej po malico (ob 10.00).  

 Predlagam, da učitelji v prvih razredih, kadar so sami v razredu, ne dežurajo na 

hodniku, da lahko učenci v miru pojedo malico. 

 Višje kot gremo na predmetni stopnji, bolj so jim pomembni stiki z vrstniki, zato se 

višji razredi bolj pritožujejo nad novo organizacijo odmora.  

 Če bomo tak "režim" vodili naprej, bodo učenci to ponotranjili in sprejeli - to je moje 

mnenje- in to "prenesli" tudi na obnašanje (divjanje in vpitje) na stopnišču in v 

garderobi, kjer je včasih zelo hudo (bolj to velja za starejše učence).  

 Sem tudi za kompromis med obema načinoma. 

 

Na skupnem sestanku sem predstavila vse odgovore in oblikovala nov predlog organizacije 

glavnega odmora: 

Ostaja en daljši odmor  - 10.05 do 10.20 za malico z razrednikom, 

- sledi rekreativni odmor z dežurstvom. 

Dogovorili smo se, da učencev šole ne bomo anketirali, temveč da strokovni delavci sami 
poiščemo rešitev.  

Našli smo kompromisno rešitev, ki je glede časovne razporeditve ohranila star sistem, glede 
vsebine pa sedaj z učenci malica učitelj razrednik v matični učilnici. S tem je poskrbljeno za 
stik razrednika z oddelkom, za kulturo prehranjevcanja v času malice – vsak razrednik je sam 
zadolžen za svoj oddelek, učencem pa še vedno omogočimo del odmora za sprostitev in 
druženje.  
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Rezultati na nacionalnem preverjanju znanja 

 

V šolskem letu 2013/2014 smo na šoli skladn z navodili izvedli nacionalno preverjanje 

znanja v 6. in 9. razredu. Povprečni rezultati učencev so prikazani v spodnjih preglednicah: 

6. RAZRED      9. RAZRED 

  OŠ POLJE SLO  

MAT 50,7 62,4 -11,7 

SLJ 57,7 61,9 -4,2 

TJA 47,3 48,2 - 0,9 

 

Strokovni delavci v aktivih, na področju katerih je preverjanje potekalo, so sporočili: 
 

 učenci so izredno šibki v samostojnem pisanju, 

 učenci svojih ugotovitev oziroma trditev ne znajo pravilno ponazoriti, utemeljiti in 

vrednotiti, 

 učenci so manj uspešni pri reševanju nalog, kjer je potrebno razumevanje, uporaba 

znanja, sinteza in vrednotenje, 

 kažejo slabo bralno pismenost. 

 

Oblikovali so tudi skupne predloge za spremembe pri poučevanju: 

 pri pouku dati večji poudarek nalogam višjih taksonomskih stopenj, 

 vključevanje nalog nacionalnega preizkusa znanja v redni pouk, 

 pri utrjevanju in ocenjevanju znanja bo potrebno vključiti več nalog, ki so podobne nalogam 

v NPZ in nalog, ki zahtevajo samostojno reševanje problemov in analizo meritev in 

podatkov, 

 vsa pisna ocenjevanja znanja pripravili na podoben način, kot so naloge v NPZ. 

 
 

 

 

 

 

  OŠ POLJE SLO  

MAT 47,1 53,4 -6,3 

SLJ 49,0 55,1 -6,1 

FIZ 51,4 46,3 5,1 
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Uvedba elektronskega vodenja šolske dokumentacije 

 

V šolskem letu 2012/2013 smo poskusno uvajali uporabo elektronske šolske dokumentacije. 

Poskus je izvajala manjša skupina učiteljev z namenom, da pridobi nekaj izkušenj in oceni 

ustreznost te rešitve. V septembru 2013 smo v celoti prešli na uporabo aplikacije eAsistent, 

ki omogoča vodenje šolske dokumentacije v elektronski obliki. V februarju 2014 smo 

strokovne delavce šole prosili za povratno informacijo o uporabi te aplikacije.  

 

V nadaljevanju predstavljam mnenja strokovnih delavcev: 
 
Orodje eAsistent mi v primerjavi s prejšnjim načinom... 
 

...olajša delo. 
V VEČJI 
MERI   

34 
V MANJŠI 
MERI    

4 SPLOH NE 1 

...zmanjša obseg urejanja 
administracije. 

V VEČJI 
MERI 

34 
V MANJŠI 
MERI 

3 SPLOH NE  

...pomaga pri obvladovanju šolske 
dokumentacije. 

V VEČJI 
MERI 

36 
V MANJŠI 
MERI 

3 SPLOH NE  

...omogoča hitrejši dostop do 
nekaterih informacij. 

V VEČJI 
MERI 

30 
V MANJŠI 
MERI 

10 SPLOH NE  

...prihrani čas. 
V VEČJI 
MERI 

24 
V MANJŠI 
MERI 

14 SPLOH NE 1 

 

 
 
 
Strokovni delavci so izpostavili po tri področja/opravila, pri katerih so po njihovem mnenju 
zaradi uporabe eAsistenta pozitivne spremembe najbolj očitne. Razvrstila sem jih po 
pogostosti navajanja: 
 

PODROČJE f 

Pregled nad prisotnostjo učencev - izostanki, lažje vnaprejšnje opravičevanje 15 

Vodenje dnevnika – številčenje, pregled realizacije ur, načrtovanje dela, enostaven 
vpis tudi ob nadomeščanjih 

12 

Hitrost in preglednost pri urejanju razredniške administracije, sprotno obveščanje o 
dogajanju v razredu 

9 

Redno vpisovanje v dnevnik, v primeru nadomeščanj ni potrebno iskati učiteljev za 
vpis, čitljivost, pregled nad opravljenim delom  (učna snov) 

8 

Dnevnik je vedno dosegljiv, ni zamujanja k pouku zaradi dnevnika 8 

Hiter vpogled v urnike, sezname, ocene, nadomeščanja 6 

Računanje in izpis statistike 6 

Vpis ocen 6 
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Vpis odsotnosti in ocen pri skupinah in izbirnih predmetih 1 

Vpis govorilnih ur 1 

Hiter dostop kjerkoli 1 

Popravljanje za nazaj 1 

 
 
Prav tako kot pozitivne spremembe so nas zanimale tudi ovire, ki jih z uporabo prinaqša 
eAsistent. 
Strokovni delavci so izpostavili sledeče pripombe: 
 
 

PODROČJE f 

Nič ne moti 10 

Geslo -  prepogost vnos in menjava 9 

Včasih počasno delovanje, pogosto zmrzne 8 

Medsebojna komunikacija prehaja v oblak, manj medosebnih odnosov, 
onemogočen stik s kolegi, sporočila so brezosebna, zaradi eA se zelo malo vidim in 
pogovarjam s sodelavci, uporaba računalnika se bistveno poveča, nekateri preživijo 
preveč časa pred računalnikom 

6 

Ni celostne slike o ocenah učenca – nimam vpogleda, ali je popustil tudi pri drugih 
predmetih, ocene so dale podobo o učenčevih sposobnostih 

5 

Ne vidim (v dnevniku), kdo me nadomešča in kaj učenci delajo (tudi pri predmetih, 
ki jih ne učim) – ob odsotnosti je v dnevniku prazen prostor in moram drugje 
preverjati, kdo me nadomešča 

3 

Vzgojiteljica kot drugi strokovni delavec ne more vpisovati v dnevnik (ima vpogled v 
module dnevnika) in redovalnico 

3 

Roditeljski sestanki – ni evidence o prisotnosti staršev 3 

Napovedovanje testov pri izbirnih in skupinah – vpisovati za vsak oddelek posebej 2 

Ob nadomeščanju ni možen vpogled v letno pripravo 2 

Pošiljanje obvestil staršem 2 

Vpis interesnih dejavnosti ni vredu 1 

Dnevi dejavnosti – izostanek je  avtomatično opravičen 1 

DSP, ISP – ni dostopa do ocen in vpisov 1 

Zahteva preveč pozornosti, ko ura že teče 1 

 

Sporočila zajemajo različna področja. Nekatere pripombe niso utemeljene z vidika varnosti in 

predpisov glede uporabe elektronskih aplikacij (prepogostost vnosa gesla in menjava le-

tega). Nekatere pripombe so zelo subjektivne narave (4., 5. in 6. vrstica) in morda odražajo 

nenaklonjenost spremembi. Nekatere pripombe pa smo posredovali oblikovalcem aplikacije 

(roditeljski sestanki – ni evidence o prisotnosti staršev, vpis interesnih dejavnosti ni vredu, 

izvajanje DSP in IiSUP – ni dostopa do ocen in vpisov) s prošnjami po izboljšavah. 
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Usmeritve za naslednje šolsko leto 

 

Zaključujem, da sem v primeru uvajanja organizacijskih sprememb glavnega odmora napačno 
ocenila pomembnost organizacije le-tega tako z vidika potreb učencev kot z vidika zaposlenih. 
Prednostno sem načrtovala reševanje neprimernega odnosa do hrane in načina 
prehranjevanja v času malice, kar so kot veliko težavo izpostavljali starši učencev. Ob tem se 
mi zdi pomembno in tudi vredno spoštvanja, da so strokovni delavci odkrito sporočili svoja 
mnenja. In predvsem to, da hitenje pri iskanju rešitev, še posebej takrat, ko so področja 
pomembna za večino udeležencev, ni prava pot. Pomembno je pridobiti mnenja pri iskanju 
rešitev. 

Ob analizi rezultatov NPZ tako v 6. kot v 9. razredu strokovni delavci ugotavljajo, da imajo 
učenci težave pri branju in upoštevanju navodil ter da slabše rešujejo naloge, ki zahtevajo 
uporabo znanja, analizo ali sintezo. V redno ocenjevanje in delo pri pouku bomo vključevali 
naloge po zgledu nalog v testih NPZ. 

 

Na splošno so strokovni delavci pozitivno sprejeli uporabo aplikacije eAsistent. Seveda pa so 
potrebne še posamezne izboljšave. Že prej navedene pripombe smo posredovali 
oblikovalcem aplikacije in do začetka novega šolskega leta so uvedli nekatere izboljšave. 

Na šoli bomo z uporabo elektronskega vodenja šolske dokumentacije nadaljevali, saj nas k temu 
spodbujajo  tudi odgovori na vprašanje, ali bi strokovni delavci želeli preiti na star sistem vodenja 
šolske dokumentacije: 38 jih je odgovorilo z ne, le 1 z da. Ob tem je pomembno zavedanje o pomenu 
varnega in odgovornega ravnanja, zato pripombe o preogostem prijavljanju in menjvanju gesel niso 
na mestu. 

Menim, da je temeljni namen samoevalvacije ugotavljanje, zagotavljanje in zviševanje 
kakovosti dela na šoli. S takšnim pristopom lahko prispevamo k skupnemu razvoju in 
izboljšanju obstoječega stanja. Vedno je potrebno strmeti k napredku. To mora biti želja vseh, 
ki so na kakršenkoli način vpeti v mrežo naše šole.  
Z veliko gotovostjo lahko trdim, da smo na dobri poti, ker obstoječa praksa spodbuja 
sodelovanje med nami, zaposlenimi ter med zaposlenimi in starši naših učencev. 

Pomembno sem mi zdi razvijanje sposobnosti, da drug drugemu dajemo realne povratne 
informacije o delu in da se o tem odkrito pogovorimo 

   
 

Barbara Smrekar, 
ravnateljica 

 

 


