
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 
 
 
 
 

Poročilo o uresničitvi  
Letnega delovnega načrta  

s samoevalvacijo 
za šolsko leto 2014/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2014/2015 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2014/2015 

 

 

 

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 ........................................................................................... 23 

10  SODELOVANJE S STARŠI ......................................................................................... 23 

11  PODALJŠANO BIVANJE ........................................................................................... 24 

12  DODATNA STROKOVNA POMOČ, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ TER STATUS 

UČENCEV TUJCEV ................................................................................................. 25 

13  DELO Z NADARJENIMI UČENCI ................................................................................ 29 

14  DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH .................................................................... 30 

15  INTERESNE DEJAVNOSTI ........................................................................................ 42 

16  PROMETNA VZGOJA .............................................................................................. 45 

17  PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI ........................................................................... 46 

18  IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV .............................................................. 58 

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

20  ŠOLSKA KNJIŽNICA ................................................................................................. 61 

21  SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT .......................................................... 62 

22  PEDAGOŠKA PRAKSA ............................................................................................. 63 

23 PRIDOBITEV UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV .................................................... 65 

LETNO POROČILO O SAMOEVALVACIJI ŠOLE……………………………………………………………66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2014/2015 

 

1 

 

1  UVOD 
 

Za nami je šolsko leto 2014/2015, že peto po vrsti odkar deluje Osnovna šola Polje kot samostojna 
osnovna šola in še dve leti nas ločita od 160. obletnice delovanja OŠ 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 v veliki večini sporočajo, da z nami dobro sodelujejo.   
 
V devetem razredu je 41 učencev opravljalo nacionalno preverjanje znanja iz treh predmetov: 
matematike, slovenskega jezika ter angleškega jezika. Rezultati učencev so bili nižji od državnega 
povprečja pri matematiki, povprečni pri slovenskem jeziku in nad povprečjem pri angleškem jeziku. 
Podrobnejše rezultate si lahko ogledate na strani 9. 
V šestem razredu pa je 42 učencev opravljalo  nacionalno preverjanje znanja iz matematike, 
slovenskega jezika ter angleškega jezika. Učenci so dosegli povprečni rezultat pri matematiki in 
angleškem jeziku, podpovprečni pri slovenskem jeziku. 
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, 20 učencev šole je zaključilo pouk z nezadostnimi 
ocenami - 12 s po 1 nezadostno oceno, 1 z dvema nezadostnima ocenama in 7 učencev s tremi ali več 
nezadostnimi ocenami. Največji delež nezadostnih ocen je pri matematiki (13 nezadostnih), sledijo 
fizika (8 nezadostnih), kemija in angleški jezik (po 5  nezadostnih ocen) ter geografija in zgodovina (po 
dve nezadostni oceni) ter posmezne nezadostne ocene pri ostalih predmetih. 
V 4. ter v 7. razredu po en učenec razred ponavlja, v 8. razredu kar štirje učenci, ostali učenci so 
opravljali  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 ponovno pridobiti 
naziv Kulturna šola.   
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. 
Trudimo se iskati 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 0 0 0 0 0 / 0 

3. B 0 0 0 0 0 0 / 0 

SKUPAJ 3.R 0 0 0 0 0 0 / 0 

4. A 0 0 0 0 0 0 / 0 

4. B 2 0 0 2 1 1 / 0 

SKUPAJ 4.R 2 0 0 2 1 1 / 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 3 0 0 3 0 3 / 0 

6. B 0 0 0 0 0 0 / 0 

SKUPAJ 6.R 3 0 0 3 0 3 / 0 

7. A 1 0 1 2 1 0 0* +  1 0 

7. B 1 0 0 1 0 0 1* +  0 0 

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

8. A 3 0 3 6 3 0 3* +  0 0 

8. B 2 0 2 4 1 0 2* +  0 1 

SKUPAJ 8.R 5 0 5 10 4 0 5* +  0 1 

9. A 0 0 0 0 0 0 / 0 

9. B 0 1 1 2 0 0 1* +  1 0 

SKUPAJ 9.R 0 1 1 2 0 0 1* +  1 0 

ŠOLA  skupaj 12 1 7 20 6 4 7* +  2 1 

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

Redni rok: 

 5. maj 2015 - matematika (6. in 9. r ) 

 7. maj 2015 - slovenščina (6. in 9. r ) 

 11. maj 2015 -  angleščina (6. in 9. r ) 

 
 SLJ (%) MAT (%) TJA (%) 

9.A 58,35 45,33 71,43 

9.B 58,25 39,30 72,32 

OŠ POLJE, 9. razred 58,30 42,32 71,88 
SLO POVPREČJE 9.R 58,44 56,82 67,76 

Δ ─0,14 ─14,51 4,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 SLJ (%) MAT (%) TJA (%) 

6.A 43,81 47,24 43,29 

6.B 43,47 53,16 59,37 

OŠ POLJE, 6. razred 43,64 50,20 51,33 

SLO POVPREČJE 6.R 49,33 50,71 50,94 

Δ ─5,69 ─0,51 0,39 
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3  REALIZACIJA POUKA 
 
 

PREDMET 

Št. 
načrt. 

ur     
A in B oddelek 

SKUPAJ 

  

    ure % ure % ure %   

    1. A 1. B    

SLJ 210 210, 100,00 207 98,57 417 99,29   

MAT 140 140 100,00 139 99,29 279 99,64   

SPO 105 105 100,00 105 100,00 210 100,00   

LUM 70 66 94,29 69 98,57 135 96,43   

GUM 70 70 100,00 70 100,00 140 100,00   

ŠPO 105 108 102,86 105 100,00 213 101,43   

SKUPAJ 700 699 99,86 695 99,29 1394 99,57 ure % 

  2. A 2. B  2. C 

SLJ 245 245 100,00 245 100,00 490 100,00 244 99,59 

MAT 140 141 100,71 141 100,71 282 100,71 142 101,43 

SPO 105 104 99,05 105 100,00 209 99,52 103 98,10 

LUM 70 74 105,71 70 100,00 144 102,86 74 105,71 

GUM 70 67 95,71 70 100,00 137 97,86 70 100,00 

ŠPO 105 105 100,00 105 100,00 210 100,00 103 98,10 

SKUPAJ 735 736 100,14 736 100,14 2208 100,14 736 100,14 

    3. A 3. B     

SLO 245 248 101,22 246 100,41 494 100,82   

MAT 175 176 100,57 175 100,00 351 100,29   

SPO 105 104 99,05 103 98,10 207 98,57   

LUM 70 66 94,29 71 101,43 137 97,86   

GUM 70 71 101,43 71 101,43 142 101,43   

ŠPO 105 105 100,00 104 99,05 209 99,52   

SKUPAJ 770 770 100,00 770 100,00 1540 100,00   

    4. A 4. B     

SLJ 175 175 100,00 172 98,29 347 99,14   

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

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

LUM 70 70 100,00 72 102,86 142 101,43   

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

NIT 105 104 99,05 105 100,00 209 99,52   

DRU 70 72 102,86 70 100,00 142 101,43   

ŠPO 105 108 102,86 107 101,90 215 102,38   

SKUPAJ 822,5 821 99,82 823 100,06 1644 99,94   

    5. A 5. B     

SLJ 175 176 100,57 175 100,00 351 100,29   

MAT 140 139 99,29 140 100,00 279 99,64   

NIT 105 105 100,00 100 95,24 205 97,62   

DRU 105 105 100,00 105 100,00 210 100,00   

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

GUM 52,5 53 100,95 53 100,95 106 100,95   

ŠPO 105 103 98,10 104 99,05 207 98,57   

TJA 105 105 100,00 107 101,90 212 100,95   

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

SKUPAJ 892,5 892 99,94 891 99,83 1783 99,89   
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    6. A 6. B   

SLJ 175 172 98,29 167 95,43 339 96,86 

TJA 140 139 99,29 147 105,00 286 102,14 

GEO 35 28 80,00 29 82,86 57 81,43 

ZGO 35 30 85,71 33 94,29 63 90,00 

MAT 140 140 100,00 136 97,14 276 98,57 

NAR 70 69 98,57 69 98,57 138 98,57 

LUM 35 42 120,00 31 88,57 73 104,29 

GUM 35 32 91,43 33 94,29 65 92,86 

GOS 52,5 52 99,05 50 95,24 102 97,14 

TIT 70 68 97,14 66 94,29 134 95,71 

ŠPO 105 98 93,33 97 92,38 195 92,86 

SKUPAJ 892,5 870 97,48 858 96,13 1728 96,81 

    7. A 7. B   

SLJ 140 144 102,86 138 98,57 282 100,71 

TJA 140 143 102,14 143 102,14 286 102,14 

GEO 70 61 87,14 63 90,00 124 88,57 

ZGO 70 61 87,14 69 98,57 130 92,86 

NAR 105 104 99,05 101 96,19 205 97,62 

MAT 140 139 99,29 140 100,00 279 99,64 

LUM 35 41 117,14 35 100,00 76 108,57 

GUM 35 36 102,86 36 102,86 72 102,86 

TIT 35 31 88,57 38 108,57 69 98,57 

ŠPO 70 77 110,00 74 105,71 151 107,86 

DKE 35 37 105,71 35 100,00 72 102,86 

SKUPAJ 875 874 99,89 872 99,66 1746 99,77 

    8. A 8. B   

SLJ 122,5 121 98,78 113 92,24 234 95,51 

TJA 105 111 105,71 110 104,76 221 105,24 

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

ZGO 70 69 98,57 60 85,71 129 92,14 

BIO 52,5 61 116,19 58 110,48 119 113,33 

KEM 70 67 95,71 68 97,14 135 96,43 

FIZ 70 65 92,86 68 97,14 133 95,00 

MAT 140 147 105,00 156 111,43 303 108,21 

DKE 35 37 105,71 40 114,29 77 110,00 

LUM 35 38 108,57 38 108,57 76 108,57 

GUM 35 38 108,57 39 111,43 77 110,00 

TIT 35 42 120,00 35 100,00 77 110,00 

ŠPO 70 78 111,43 90 128,57 168 120,00 

SKUPAJ 892,5 925 103,64 927 103,87 1852 103,75 

  9. A 9. B   

SLJ 144 150 104,17 144 100,00 294 102,08 

TJA 96 123 128,13 126 131,25 249 129,69 

GEO 64 63 98,44 64 100,00 127 99,22 

ZGO 64 62 96,88 62 96,88 124 96,88 

BIO 64 69 107,81 69 107,81 138 107,81 

KEM 64 63 98,44 63 98,44 126 98,44 

FIZ 64 63 98,44 65 101,56 128 100,00 

MAT 128 145 113,28 142 110,94 287 112,11 

LUM 32 39 121,88 34 106,25 73 114,06 

GUM 32 32 100,00 41 128,13 73 114,06 

ŠPO 64 78 121,88 77 120,31 155 121,09 

SKUPAJ 816 887 108,70 887 108,70 1774 108,70 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Št. načrtovanih ur Št. realiziranih ur 

    ure % 

Šport za zdravje 35 34 97,14 

Šport za sprostitev 35 32 91,43 

Sodobna priprava hrane 35 34 97,14 

Matematične delavnice 8 35 30 85,71 

Nemščina 1 70 67 95,71 

Nemščina 2 70 69 98,57 

Nemščina 3 64 60 93,75 

Izbrani šport – nogomet 35 26 74,29 

Gledališki klub 35 33 94,29 

Španščina 1 70 65 92,86 

Španščina 2 70 67 95,71 

Španščina 3 64 62 96,88 

Likovno snovanje 1 35 30 85,71 

Računalništvo -  urejanje besedil 35 34 97,14 

Obdelava gradiv – les 35 32 91,43 

Filozofija za otroke – kritično mišljenje 35 28 80,00 

Računalništvo -  računalniška omrežja 32 28 87,50 

IZBIRNI SKUPAJ 790 731 91,49 

 

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Št. načrtovanih ur Št. realiziranih ur 

    ure % 

Nemščina 70 60 85,71 

Šport 35 28 80,00 

Računalništvo 35 34 97,14 

NEOBVEZNI IZBIRNI SKUPAJ 140 122 87,62 

 

 

 

 
REALIZACIJA   

SPLOŠNI PREDMETI 
100,95% 

 
REALIZACIJA   

IZBIRNI PREDMETI 
91,49% 

 

REALIZACIJA   
NEOBVEZNI IZBIRNI 

PREDMETI 
87,62% 

 REALIZACIJA POUKA 93,35% 
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4  ŠOLSKI OBISK 
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5  DOPOLNILNI IN DODATNI POUK  
 

Realizacija ur dopolnilnega in dodatnega pouka 
 

 PREDMET Št. načrt. ur  ure % ure % 
A in B oddelek SKUPAJ 

ure % 

    1. A 1. B   

DOP. P.   16   17       

DOD. P.    15   18       

SKUPAJ  35 31 89 35 100 131 94,5 ure % 

    2. A 2. B   2. C 

DOP. P.   31   24       22   

DOD. P.    5   9       7   

SKUPAJ  35 36 103 33 94 98 A+B+C    94,7 29 83 

    3. A 3. B   

DOP. P.   17   17       

DOD. P.    19   14       

SKUPAJ  35 36 103 31 89 67 96 

    4. A 4. B   

DOP. P.   22   23       

DOD. P.    8   10       

SKUPAJ  35 30 86 33 94 63 90 

    5. A 5. B   

DOP. P.   18   27       

DOD. P.    18   17       

SKUPAJ  35 36 103 44 126 80 91,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PREDMET 
Št. 

načrt. 
ur  

ure % 

   TJA 6. razred 

DOP. P.   18   

DOD. P.    13   

SKUPAJ  35 31 89 

   MAT 6. razred 

DOP. P.   28   

DOD. P.    3   

SKUPAJ  35 31 89 

   SLJ 6.  razred 

DOP. P.  16   

DOD. P.   1   

SKUPAJ  17,5 17 100 

    TJA 7. razred 

DOP. P.   32   

DOD. P.    0   

SKUPAJ  35 32 91 

  MAT 7. razred 

DOP. P.   24   

DOD. P.    5   

SKUPAJ  35 29 83 

   TJA 8. razred 

DOP. P.   8   

DOD. P.    21   

SKUPAJ  35 29 83 

 PREDMET 
Št. 

načrt. 
ur  

ure % 

  SLJ 7. razred 

DOP. P.   16   

DOD. P.    1   

SKUPAJ  17,5 17 100 

  FIZ 8. razred 

DOP. P.   11   

DOD. P.    6   

SKUPAJ  17,5 17 100 

 FIZ 9. razred 

DOP. P.   16   

DOD. P.    9   

SKUPAJ  17,5 25 147 

   KEM 8. razred 

DOP. P.   24   

DOD. P.    6   

SKUPAJ  19 30 158 

  KEM 9. razred 

DOP. P.  22  

DOD. P.   6  

SKUPAJ  16 28 175 

  

REALIZACIJA  
DOPOLNILNEGA IN 

DODATNEGA POUKA 
94,8% 
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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 
imajo oddelki na predmetni stopnji vsak teden celo uro oddelčne skupnosti (letno 35 ur, za učence 9. 
razreda 32 ur). 
 

  št. pl ur ure % ure % ure % 

Razred   A B Skupaj 

4. 17,5 21 120 20 114 41 117 

5. 17,5 18 103 18 103 36 103 

6. 35 38 109 41 117 79 113 

7. 35 39 111 37 106 76 109 

8. 35 41 117 38 109 79 113 

9. 32 39 122 40 125 79 123 

   

   
REALIZACIJA UR  

ODDELČNE SKUPNOSTI 
113 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Št. učencev 20 16 14 22 22 18 18 14 14 23 22 

 
SLJ 
6 

MAT 
6 

TJA 
6 

SLJ 
7 

MAT 
7 

TJA 
7 

FIZ 
8 

KEM 
8 

TJA 
8 

FIZ 
9 

KEM 
9 

Oddelek 
A 

19 10 18 7 8 5 25 25 25 21 21 

Oddelek 
B 

7 4 17 24 24 5 20 6 1 16 20 
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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 2014.   
 
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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8. RAZRED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

PRIREDITVE VODJA PRIREDITVE TERMIN IZVEDBE 

PRVI ŠOLSKI DAN ZA PRVOŠOLCE Mojca Avbelj 1. 9. 2014 

MIKLAVŽEV GLASBENI VEČER  
Mojca Prelogar 
Vesna Gros 

4. 12. 2014 

NOVOLETNO SREČANJE  Nataša Frelih 12. 12. 2014 

PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI IN NOVOLETNA PRIREDITEV 

Mateja Drnovšek 
Sergeja Apat 

24. 12. 2014 

SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST Mojca Avbelj 12. 2. 2015 

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU 

Danica Iskra 
Nataša Klopčič 

6. 2. 2015 

PRIREDITEV OB EKO DNEVU 
Mirela K. Mujkić 
Simona Trtnik 

11. 4. 2015 

VALETA Renata Krivec 15. 6. 2015 

PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN 
PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 

Petra Mikeln  
Janka Laznik 

24. 6. 2015 
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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 1. 9. -  5. 9. 2014 TOR - SOB 5 JUDITA MIHEV 

8. R CŠOD KAVKA 6. 10. - 10. 10. 2014 PON - PET 5 

MOJCA JURIČ 

Nadomestni program:  
Jana Mali 

PEVSKI 

VIKEND 

CŠOD PLANICA 
(neizpeljano, premalo prijav) 

21. 11. - 23. 11. 

2014 
PET - NED 3 SILVA JAKOB 

4. R CŠOD LIPA 5. 1. - 9. 1. 2015 PON - PET 5 JANKA LAZNIK 

6. R ROGLA  9. 2. - 13. 2. 2015 PON - PET 5 
KLEMEN ADAMIC 

Nadomestni program:  
Alenka Kocjančič 

2. R 
CŠOD ČEBELICA  

(43) 
2. 3. – 4.3.2015 PON - SRE 3 SERGEJA APAT 

2. R 
CŠOD ČEBELICA 

(22) 
4. 3. – 6.3.2015 PON - SRE 3 SERGEJA APAT 

7. R CŠOD BREŽENKA 9. 3. – 13. 3. 2015 PON - PET 5 VESNA GROS 

 
 
 

     

1. R 
TEČAJ PLAVANJA, 
dnevni obisk bazena  

5. 1. 2015 - 16. 1. 
2015 

PON - PET 10 
Javni zavod  
ŠPORT LJUBLJANA 

3. R 
TEČAJ PLAVANJA,  
dnevni obisk bazena  

1.6.2015 - 12.6.2015 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 2014  
april 2015 

PON - PET 10 
Javni zavod  
ŠPORT LJUBLJANA 
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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 in matematike 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 3 86,7 82 

1. B 3 93,3 85 

2. A 3 69,7 90 

2. B 3 77,3 74 

2. C 3 70,6 73 

3. A 3 92,3 167 

3. B 3 86,8 96 

4. A 4 71,0 60 

4. B 4 72,1 94 

5. A 4 68,5 35 

5. B 4 47,8 82 

6. A 3 86,3 84 

6. B 3 90,0 76 

7. A 3 87,5 66 

7. B 3 73,3 38 

8. A 4 76,5 49 

8. B 5 65,2 37 

9. A 4 63,8 32 

9. B 3 78,3 55 

 SKUPAJ 65 POVPREČJE  76,7 SKUPAJ 1375 
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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 tudi 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 devetih 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,… 
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.  
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: 

- skupni popoldnevi skupin podaljšanega bivanja: v septembru »Diham ples«, v decembru 
»Otroci otrokom za praznike«, v februarju pustno rajanje, v aprilu »Najmnožičnejši tek otrok«, 
v juniju »Otroci otrokom za počitnice« in »Hura, počitnice«. 

- postavitev eko tržnice in prodaja izdelkov 

- sodelovanje v projektih: Eko šola, Zdrava šola, Naša mala knjižnica, Comenius 

- skrb za dekoracijo panojev v avli 

- gibalne urice v telovadnici 

- razstava izgubljenih oblačil 
 
Vodja aktiva: Vesna Srše 
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12  DODATNA STROKOVNA POMOČ, INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ TER STATUS 
UČENCEV PRISELJENCEV 

 
 

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: Vesna Lukežič, specialna pedagoginja, Nataša Govekar, socialna pedagoginja in Metka Weiss, 

psihologinja. Posamezni predmetni učitelji so na podlagi izdanih odločb o usmeritvi izvajali ure učne 

pomoči. 

 

Ob koncu šolskega leta je bilo na OŠ Polje 21 učencev (10 dečkov in  11 deklice) z odločbami o 

usmeritvi vključenih v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Skupaj so imeli ti učenci 65 ur dodatne strokovne pomoči na teden. Po zimskih počitnicah 

se je en učenec prešolal na drugo šolo. 

 

Trije učenci so  šolanje uspešno zaključili 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. 1 
 

2 
 

2. 3 
1 

11 
stalna spremljevalka 

3. 3 
 

11 
 

4. 2 7 

5. 1 (do februarja) 5 

6. 3 10 

7. 1 1 

8. 4 9 

9. 3 9 

SKUPAJ: 21 65 

 

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 2014/15 so individualno in skupinsko učno pomoč izvajale socialna pedagoginja, 
Nataša Govekar (2,5 ure tedensko), učiteljica Petra Mikeln (1 ura tedensko), Danica Iskra (1 ura 
tedensko), učiteljica Klavdija Šuligoj (1 ura tedensko). 
 
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.              2 

2.              2      
3.              2 
4.              2 

5.              1 
6.              1 
7.              4 

8.              2 
9.              0 

SKUPAJ:            16 
 
 
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 potrebuje 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 in na podlagi rednih sestankov s svetovalnima delavkama z učitelji in starši, sproti 
prilagajala.  
 
Med učenci, ki so bili deležni individualne in skupinske učne pomoči, bosta dva učenca razred 
ponavljal (v četrtem in sedmem razredu), dva učenca pa sta se zaradi selitve prešolala na drugo šolo.   
 
Vsi ostali učenci napredujejo v naslednji razred s pozitivnimi ocenami pri vseh predmetih. 
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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 PRISELJENCEV IN DOPOLNILNEM POUKU SLOVENSKEGA JEZIKA 
 
 
Status učenca tujca pridobijo otroci s tujim državljanstvom, ki so šoloobvezni in stalno ali začasno 
prebivajo v našem šolskem okolišu. Z zadnjimi spremembami v Zakonu o osnovni šoli so ti učenci 
pridobili možnost prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja  prvi 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 iz katerih prihajajo.  
 
 

Razred Število učencev Država, iz katere prihajajo 

1. razred 2 
Bosna in Hercegovina 
Republika Kosovo 

2. razred 6 
Bosna in Hercegovina 
Republika Kosovo 
 

3. razred 0  

4. razred 3 
Makedonija 
Bosna in Hercegovina  

5. razred 0 
Bosna in Hercegovina 
Republika Kosovo 

6. razred 3 
Republika Makedonija 
Bosna in Hercegovina 

7. razred 1 
Republika Makedonija 
 

8. razred 0  

9. razred 0 
 
 

 ∑ 15  

 
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  
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Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki ga delno financiran Evropska unija z namenom 
učinkovitega celostnega vključevanja učencev priseljencev v naš vzgojno izobraževalni sistem. Tudi  
letos so bili vanj vključeni učenci razredne stopnje. Enkrat tedensko so se učili slovenskega jezika in 
se družili z zunanjo učiteljico. Z zaključkom šolskega leta se je zaključil tudi omenjeni projekt, v 
katerem smo sodelovali dve šolski leti. 
 
V sodelovanju z Zavodom Cene Štupar smo na šoli nadaljevali z učenjem slovenskega jezika za starše 
učencev priseljencev. Tečaj je redno obiskovalo od štiri do šest mam. Za starše in otroke tujce je 
neznanje jezika gotovo ena največja težava ob vključitvi v novo okolje. Mame so z učenjem 
slovenskega jezika pridobile 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 
 
 
 
DOPOLNILNI POUK SLOVENSKEGA JEZIKA Z UČENCI PRISELJENCI 
 
V letošnjem šolskem letu sem eno uro tedensko delala s petimi učenci priseljenci, ki so se v šolskem 
letu 2014/15 prvo ali drugo leto šolali v Sloveniji.  
Vsi, razen enega učenca, govorijo in razumejo srbski jezik. Zaradi sorodnosti srbskega jezika in 
slovenščine so hitreje napredovali.  
Ure z učenci priseljenci so bile vedno težko pričakovane in zelo dobrodošle, saj so me učenci kljub 
zgodnji uri (ob torkih preduro) pogosto že pred zvonjenjem nestrpno pričakovali pred vrati in 
obžalovali vsako uro, ki je odpadla. Učenci so pogosto obujali spomine na domači kraj, na učitelje in 
sošolce, ki so jih zapustili. Ob pripovedovanju dogodivščin  z njimi jim je pogosto privrela kakšna solza. 
Teh čustvenih trenutkov se še posebej rada spominjam. Na našem zadnjem srečanju v slaščičarni smo 
se ob tortici in sladoledu veselili prihajajočih počitnic.  
Pri svojem delu sem se trudila teme in vsebine oblikovati tako, da bi učencem omogočila lažje in 
hitrejše vključevanje v slovenski šolski sistem in družbo. Hitrost obravnave in obseg posameznih tem 
sem prilagajala zmožnostim učencev, saj so se v skupini znašli učenci od 6. do 7. razreda. Prav vsi 
učenci napredujejo v višji razred. 
Do konca šolskega leta sem realizirala skupaj 24 ur. Upam, da jim bo pridobljeno znanje omogočilo 
dostop do učnih vsebin, ki so posredovane v slovenskem jeziku. Upam tudi, da se bodo prav vsi 
omenjeni učenci udeležili začetnega tečaja slovenščine za priseljence, ki ga avgusta 2015 prireja 
Center za slovenščino na Filozofski fakulteti. 
 
Zapisala: Maria Erzsebet Delić, učiteljica slovenščine 
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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 dvaintrideset 
identificiranih nadarjenih otrok. 
Delo z nadarjenimi je potekalo po naslednjem razporedu: 
Polona Theuerschuh – matematika, računalništvo – 7 učencev (5. in 6. razred) 
Brane Sever – likovno področje – 7 učencev (5., 6. in 8. razred) 
Vesna Gros – angleški jezik – 6 učencev (6. razred) 
Vesna Gros – angleški jezik – 2 učenki (9. razred) 
Polona Theuerschuh – astronomija, tehnika, fizika ,matematika, logika, računalništvo – 4 učenci (8. 
razred) 
Polona Theuerschuh – astronomija, fizika, matematika, logika, računalništvo – 8 učencev (9. razred) 
 
Za naslednje šolsko leto so učitelji evidentirali še osem otrok (iz 4., 5., 6. in 8. razreda), ki bodo po 
postopku identifikacije lahko vključeni v obstoječe skupine. 
Ponovno ocenjujem, da 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 (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 
 
 
 

 

Veronika Kolmanič, 2.c 
Jurij Weiss, 3.b 
Naja Godler, 3.a 
Luka Ogrič, 3.a 
Teo Škrabič, 3.a 
Tinka Ferenc, 3.a 
Ema velagić, 3.a 
Maša Jelenc, 3.a 
Maj Luka Mihelič, 3.a 
Bine Mramor, 3.b 
tai Vrbanić, 3.b 
Alisa Ahačič, 4.b 
Manca Miklič, 4.a 
Alina Novak, 4.b 
Lana Zver, 4.b 
Zala Ferenc, 5.b 
Miha Levičnik, 6. a 
Kristina Švab, 6. a 
Nika Stražisar, 7. a 
Nejc Papič, 8. b 
Hana Besjedica, 8. a 
Maja Vidmar, 8. a 
Ana Julija Prešeren, 9. a 

/ / 

TEKMOVANJE IZ 
ANGLEŠKEGA 
JEZIKA ZA UČENCE 
7. RAZREDA 

Mark Mataruga 7. b 
Tarik Kenjar 7. b 
Jernej Kranjc 7. b 

/  / 

TEKMOVANJE IZ 
ANGLEŠKEGA 
JEZIKA ZA UČENCE 
8. RAZREDA 

Jerca Šlosar Jerca Šlosar / 

TEKMOVANJE IZ 
ANGLEŠKEGA 
JEZIKA ZA UČENCE 
9. RAZREDA 

Katja Jeriha, 9. b 
Miha Zpan, 9.b 
Edita Đogić, 9.b 
Domen Bevec, 9.b 

Katja Jeriha, 9. b / 
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NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki BRONASTEGA 
priznanja 

Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki ZLATEGA 
priznanja 

TEKMOVANJE IZ 
GEOGRAFIJE 
 
 

Neža Sevčnikar, 7.b 
Hana Besjedica, 8.a 
Nika Mihelčič, 8.a 
Matej Šajn, 8.a 
Ela Verdnik, 8.a 
Mik Kunstelj, 8.b 
Nejc Papič, 8.b 
Jerca Šlosar, 8.b 
Anja Javornik, 9.a 
Ana Julija Prešeren, 9.a 
Aleksandra Simovski, 9.a 
Katja Jeriha, 9.b 
David Lajevec, 9.b 
Alan Marinić, 9.b 
Tara Turk, 9.b 
Marko Vučić, 9.b 

/ / 

TEKMOVANJE IZ 
ZGODOVINE 
 
 

Ana Julija Prešeren, 9.a 
Julija Ferenc, 9.a 
David Lajevec, 9.b 
Tilen Povirk, 8.b 
Maja Vidmar, 8.a 
Lovro Cerar, 8.a 
Urban Urek, 8.b 

Jan Roth, 8. a  / 

LOGIKA Kristina Švab, 6.a 
Tomaž Ogrič, 6.a 
Matic Švab, 6.a 
Matic Terglav, 6.b 
Ariana Simovski, 6.a 
Tara Drča Završnik, 6.b 
Nik Trifunović, 6.bNika 
Stražišar, 7.a 
Jernej Kranjc,  7.b 
Katarina Jozić, 7.b 
Nejc Papič, 8.b 
Jan Jančigaj, 8.b 
Ela Verdnik, 8.a 
Jerca Šlosar, 8.b 
Maja Vidmar, 8.a 
Aladin Ibradžič, 8.b 
Ana Julija Prešeren, 9.a 
Miha Zupan,  9.a 
Tara Turk, 9.b 
Alan Marinić, 9.b 
Julija Ferenc, 9.a 
David Lajevec, 9.b 
Aleksandra Simovski, 9.a 

Ana Julija Prešeren, 9.a 
Alan Marinić, 9.a 

/ 
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NAZIV TEKMOVANJA 
Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

MATEMATIČNO 
TEKMOVANJE 
KENGURU 
 

Gabrijel Domić  - 1. A   
Matevž Kuhelj – 1. A 
Tien Berlak – 1. A 
Alisa Đuzić – 1. A 
Zoja Jovanović – 1. B 
Tim Srebot – 1. B 
Natalija Žabjek – 1. A 
Gašper Kranjc – 2. A 
Tamara Medvešek – 2. A 
Tjaš Mrak – 2. A 
Tilen Novinec - 2. B 
Pia Prešeren – 2. C 
Peter Weiss – 2. C 
Veronika Kolmanič – 2. C 
Nemanja Nikolić – 2. B 
Tjaša Vertačnik – 2. A 
Simon Zagožen-Marolt – 2. B 
Luka Ogrič – 3. A 
Rok Bizjak  - 3. B 
Tinka Ferenc – 3. A 
Ian Srebot – 3. B 
Jurij Weiss – 3. B 
Tomaž Bajc – 3. A 
Jaka Haclar – 3. B 
Maj Luka Mihelič – 3. A 
Bine Mramor – 3. B 
Teo Škrabič – 3. A 
Tai Vrbanić – 3. B 
Karolina Kolmanič – 4. B 
Monika Kuhelj – 4. A 
Lan Nosan – 4. B 
Zala Ferenc – 5. A 
David Grad – 5. B 
Matevž Korošec – 5. A 
Sara Lipovac – 5. A 

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

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

MATEMČEK Maj Luka Mihelič, 3.A  
Tomaž Bajc, 3. A 
Tinka Ferenc, 3. A 
Matevž Kranjc, 4. A 
Din Kalabić, 4. B 
Monika Lipovac, 4. B 
Nejc Dizdarević, 4. B 
Alisa Hahčič, 4. B 
Loriana Kulenović, 4. A 
Adrian Kamili, 4. A 
Jan Zečević, 6. B 
Dušan Mimič, 6. B 
Shkelzen Kukaj, 6. B 
Matic Švab, 6. A 

Teo Škrabič, 3. A 
Luka Ogrič, 3. A 
Monika Kuhel,j 4. A 
Sara Kalabić, 4. B 
Karolina Kolmanič, 4. B 
Zala Ferenc, 5. A 
Matic Terglav, 6. B 
Tomaž Ogrič, 6. A 

/ 
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NAZIV TEKMOVANJA 
Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA MATEMATIKE 
ZA VEGOVO 
PRIZNANJE 
 
 
 

Kristina Švab 
Tomaž Ogrič 
Matic Terglav 
Tara Drča Završnik 
Klara Bajc 
Jan Pene 
Zala Volčič 
Nika Stražišar 
Jernej Kranjc 
Haris Huseinović 
Mark Mataruga 
Neža Sevčnikar 
Katarina Jozić 
Domen Serafin 
Gašper Korošec 
Karolina Turk 
Benjamin Avdibašić 
Nejc Papič 
Jan Roth 
Jerca Šlosar 
Jan Jančigaj 
Ela Verdnik 
Maja Vidmar 
Hana Besjedica 
Nika Mihelčič 
Matej Šajn 
Dino Kurtović 
Mik Kunstelj 
Bojana Spasova 
Tilen Povirk 
Urban Urek 
Ana Krebs 
Domen Razboršek 
Aladin Ibradžić 
Anes Klepić 
Tara Predojević 
Ana Julija Prešeren 
Miha Zupan 
Alan Marinić 
David Lajevec 

Jan Roth 
Nejc Papič 

 

Nejc Papič 

BOBER Benil Avmedoski, 4. b 
David Grad, 5. b 
Klara Bajc, 6. b 
Matic Terglav, 6. b 
Domen Serafin, 7. a 
Neža Sevčnikar, 7. b 
Matej Šajn, 8. a 
Ana Krebs, 8. a 
Maja Vidmar, 8. a 
Dino Kurtović, 8. B 
Nejc Papič, 8. b 
Miha Zupan, 9. a 
Aleksandra Simovski, 9. a 

/ / 
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Julija Ferenc, 9. a 

 

 

 

NAZIV TEKMOVANJA 
Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

MATEMATIČNO 
TEKMOVANJE PANGEA 

Tomaž Ogrič, 6.r 
Jan Pene, 6.r 
Matic Terglav, 6. r 
Katarina Jozić, 7.r 
Zala Volčič, 7.r 
Neža Sevčnikar, 7.r 

Katarina Jozić 
Matic Terglav 

Drugo nagrado (kolo) si je 
prislužil učenec Tomaž 
Ogrič 

TEKMOVANJE V 
ZNANJU O SLADKORNI 
BOLEZNI 

Anja Javornik, 9. a 
Ana Julija Prešeren, 9. a 
David Lajevec, 9. b 

Anja Javornik, 9. a / 

TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA ASTRONOMIJE 
ZA DOMINKOVO 
PRIZNANJE 

Nejc Papič, 8. b 
Maja Vidmar, 8.a  
Jan Roth, 8. a 
Jan Jančigaj, 8. b 
Ela Verdnik, 8. a 
Lovro Cerar, 8. a 
Jerca Šlosar, 8. b 
Ana Julija Prešeren, 9. a 
Miha Zupan, 9. a 
Alan Marinić, 9. b 
Domen Bevec, 9. b 
David Lajevec, 9. b 
Tara Turk, 9. b 
Marko Vučić, 9.b 

Maja Vidmar, 8. a 
Nejc Papič, 8. b 
Ana Julija Prešeren, 9. a 
 

/ 

TEKMOVANJE IZ FIZIKE 
ZA STEFANOVO 
PRIZNANJE 

Jan Roth,8. a 
Nejc Papič, 8. b 
Jerca Šlosar, 8. b 
Jan Jančigaj, 8. b 
Matej Šajn, 8. a 
Maja Vidmar, 8. a 
Mik Kunstelj, 8. b 
Tilen Povirk, 8. b 
Ela Verdnik8. a 
Miha Zupan, 9. a  
David Lajevec, 9.b  
Ana Julija Prešeren, 9. a  
Domen Bevec, 9. b  
Tara Turk, 9. b  
Alan Marinić, 9. b 

Nejc Papič, 8. b 
Jan Roth, 8. a 
Jerca Šlosar, 8. b 
Miha Zupan, 9. a 
Ana Julija prešeren, 9. a 

 / 

TEKMOVANJE IZ 
BIOLOGIJE ZA 
PROTEUSOVO 
PRIZNANJE 

Julija Ferenc, 9. a 
Aleksandra Simovski. 9. a 

/ / 
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NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki BRONASTEGA 
priznanja 

Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki ZLATEGA 
priznanja 

TEKMOVANJE IZ 
KEMIJE ZA PREGLOVO 
PRIZNANJE  

Nejc Papič, 8.b 
Jan Roth, 8.a 
Miha Zupan, 9.a                                                       

 /  / 

EKOKVIZ PRIZNANJE ZA SODELOVANJE: 

Kristina Švab, 6. a,  
Matic Švab, 6. a 
Tomaž Ogrič, 6. a 
Nik Trifunovič, 6.b 
Jan Pene, 6. b 
Matic Terglav, 6.b 
Blaž Varga, 7. a 
Jan Roth, 8.a 
Anes Klepić, 8. a 

/ / 

VESELA ŠOLA  
 

Loriana Kulenovič 4.A 
Zara Noemi Kržin 4.A 
Monika Lipovac 4.B 
Lana Zver 4.B 
Karolina Kolmanič 4.B 
Anja Flisar 4.B 
Jovana Krmpot 4.B 
Željka Ilić 4.B 
Ivana Zoranović 4.B 
Emina Poljić 5.A 
Antea Kamšek 5.A 
Zoja Mramor 5.B 
Matic Švab 6.A 
Ema Jelenc 6.A 
Matic Terglav 6.B 

Dženeta Hodžič 4.B 
Zala Ferenc 5.A 
Tomaž Ogrič 6.A 
Kristina Švab 6.A 

/ 

EPI LESEPREIS 
(TEKMOVANJE ZA 
NEMŠKO BRALNO 
ZNAČKO) 

PRIZNANJE ZA SODELOVANJE: 
 

Zajić Benamin 7. a 
Fajić Redžo 7. b 
Kukaj Abresha 9. b 
Pirman Nika 9. b 
Predojević Tara 8. a 
Spasova Bojana 8. a 
Papič Nejc 8. b 
Prešeren Ana Julija 9. a 
Simovski Aleksandra 9. a 
Velić Elmira 9. a 
Turk Tara 9. b 
Vučić Maja 9. b 

Babnik Katja 7. a 
Barukčić Ivona 7. a 
Begić Iris 7. a 
Dimnik Blaž 7. a 
Godler Anja 7. a 
Huseinović Haris 7. a 
Klobasa Nejc 7. a 
Knežević Dušica 7. a 
Korošec Gašper 7. a 
Ljubijankić Merzuk 7. a 
Snoj Sebastjan 7. a 
Stražišar Nika 7. a 
Turk Karolina 7. a 
Jozić Katarina 7. b 
Jozić Luka 7. b 
Kranjc Jernej 7. b 
Kenjar Tarik 7. b 
Mataruga Mark 7. b 
Babača Hana 8. a 
Mihelčič Nika 8. a 
Verdnik Ela 8. a 
Vidmar Maja 8. a 
Pehlić Endi 8. b 

/ 
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NAZIV 
TEKMOVANJA 

Priznanje za sodelovanje: 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

EPI READING 
BADGE 
(TEKMOVANJE ZA 
ANGLEŠKO 
BRALNO ZNAČKO) 

PRIZNANJE ZA SODELOVANJE: 

Tara Andjelković, 4. a 
Elena Danilović, 4. a 
Sara Dekanović, 4. a 
Dejan Joksimović, 4. a 
Dalila Kvačević, 4. a 
Matevž Kranjc, 4. a 
Loriana Kulenović, 4. a 
Leon Novak, 4. a 
Uma Oprešnik, 4. a 
Ajdin Vehab, 4. a 
Bastian Antolović, 4. b 
Emma Husić, 4. b 
Din Kalabić, 4. b 
Sara Kalabić, 4. b 
Tim Kovačevič Čurman, 4. b 
Arijan Kraković, 4. b 
Tio Kutlačić, 4. b 
Špela Leskovec, 4. b 
Tina Popović, 4. b 
Aldin Velić, 4. b 
Ivana Zoranović, 4. b 
Angel Marinoski, 4. b 
Milosh Marinoski, 4. b 
Pate Tina, 5. b 
Shala Bleron, 5. b 
Tanja Malijević, 6. a 
Miljana Milašinović, 6. a 
Katja Babnik, 7. a 
Domen Serafin, 7. a 
Mark Mataruga, 7. b 
Anastasija Petrović, 7. b 
Hana Besjedica, 8. a 
Tara Predojević, 8. a 
Bojana Spasova, 8. a 
Matej Šajn, 8. a 
Elmira Velić, 9. a 

Lana Hasanagić, 4. a 
Nataša Hrovat, 4. a 
Maks Jakšič, 4. a 
Adrian Kamili, 4. a 
Zara Noemi Kržin, 4. a 
Elena Saldum, 4. a 
Alisa Ahačič, 4. b 
Luan Dezdari, 4. b 
Nejc Dizdarević, 4. b 
Anja Flisar, 4. b 
Željka Ilić, 4. b 
Jovana Krmpot, 4. b 
Monika Lipovac, 4. b 
Adian Mizić, 4. b 
Lan Nosan, 4. b 
Alina Novak, 4. b 
Lana Zver, 4. b 
Kamšek Antea, 5. a 
Lipovac Sara, 5. a 
Poljić Emina, 5. a 
Rendič Nicolas, 5. a 
Serenčeš Andjela, 5. a 
Strmčnik Založnik Gal, 5. a 
Tajroska Medina, 5. a 
Zavrl Neža, 5. a 
Železnik Pia, 5. a 
Blagojević Nemanja, 5. b 
Bučar Taya, 5. b 
Durić Hana, 5. b 
Petek Lea, 5. b 
Povirk Katja, 5. b 
Muliqi Emolinda, 5. b 
Adis Fatić, 6. a 
Ema Jelenc, 6. a 
Anastasija Marinoska, 6. a 
Stefanija Marinoska, 6. a 
Blaž Ocepek, 6. a 
Alen Ožegović, 6. a 
Ariana Simovski, 6. a 
Karin Solar, 6. a 
Antonio Spasov, 6. a 
Zana Škrijelj, 6. a 
Sandi Velić, 6. a 
Klara Bajc, 6. b 
Shkelzen Kukaj, 6. b 
Nadja Kranjc, 6. b 
Alan Ramić, 6. b 
Stefan Trajković, 6. b 
Haris Huseinović, 7. a 
Nejc Klobasa, 7. a 
Matic Rozman, 7. a 
Sebastjan Snoj, 7. a 
Karolina Turk, 7. a 
Tarik Kenjar, 7. b 
Jelena Krmpot, 8. a 
Tinkara Noč, 8. a 

Benil Avmedoski, 4. a 
Mark Babnik, 4. a 
Rok Drča Završnik, 4. a 
Maj Gedei, 4. a 
Monika Kuhelj, 4. a 
Manca Miklič, 4. a 
Lara Novak, 4. a 
Nika Piperčić, 4. a 
Dženeta Hodžić, 4. b 
Karolina Kolmanič, 4. b 
David Petrović, 4. b 
Timotej Urek, 4. b 
Ferenc Zala, 5. a 
Huseinović Tarik, 5. a 
Ibradžić Aida, 5. a 
Korošec Matevž, 5. a 
Lenarčič Mršek Gala, 5. a 
Marinić Ajna, 5. a 
Rozman Mark, 5. a 
Siter Anja, 5. a 
Trnjanac Tanja, 5. a 
Cafuta Nik, 5. b 
Darmanović Nina, 5. b 
Garibović Hana, 5. b 
Mramor Zoja, 5. b 
Pašić Tijan, 5. b 
Pekić Narcis, 5. b 
Prešeren Matija, 5. b 
Štajner Eva, 5. b 
Urbanc Valentina, 5. b 
Zadravec Lona, 5. b 
Miha Levičnik, 6. a 
Klara Prešeren, 6. a 
Kristina Švab, 6. a 
Matic Švab, 6. a 
Tara Drča Završnik, 6. b 
Gašper Korošec, 7. a 
Anja Godler, 7. a 
Nika Stražišar, 7. a 
Zala Volčič, 7. a 
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Jan Roth, 8. a 
Enis Spahić, 8. a 
Ela Verdnik, 8. a 
Anja Javornik, 9. a 
Ana Julija Prešeren, 9. a  
David Lajevec, 9. b 
Tara Turk, 9. b 

 
 
 

NAZIV 
TEKMOVANJA 

Prejemniki potrdila  o 
sodelovanju: 

Prejemniki pohval Prejemniki priznanja 

EPI LECTURA 
(TEKMOVANJE ZA 
ŠPANSKO BRALNO 
ZNAČKO) 

PRIZNANJE ZA 
SODELOVANJE: 
Hana Burja, 8. b 
Sara Dermota, 8. b 
Ava Grilj, 8. b 
Valentina Sodec, 8. b 
Edita Đogić, 9. a 

Lovro Cerar, 8. a 
Katja Novak, 8. b 
Jerca Šlosar, 8. b 
Marina Slijepčević, 9. a 
Tjaša Jalšovec, 9. b 
Lara Pintar, 9. b 

Hana Besjedica, 8. a 
Eva Plešec, 9. b 

KNJIŽNI MOLJ 
(BRALNO 
TEKMOVANJE V 
ORGANIZACIJI 
CENTRA OXFORD) 

Daliposki Shenes, 5. a 
Ferenc Zala, 5. a 
Huseinović Tarik, 5. a 
Ibradžić Aida, 5. a 
Kamšek Antea, 5. a 
Korošec Matevž, 5. a 
Lenarčič Mršek Gala, 5. a 
Lipovac Sara, 5. a 
Marinić Ajna, 5. a 
Rendič Nicolas, 5. a 
Rojšek David, 5. a 
Tajroska Medina, 5. a 
Trnjanac Tanja, 5. a 
Zavrl Neža, 5. a 
Železnik Pia, 5. a 
Blagojević Nemanja, 5. b 
Cafuta Nik, 5. b 
Darmanović Nina, 5. b 
Durić Hana, 5. b 
Garibović Hana, 5. b 
Lunar Neža, 5. b 
Muliqi Emolinda, 5. b 
Pate Tina, 5. b 
Pešić Tjaž, 5. b 
Petek Lea, 5. b 
Prešeren Matija, 5. b 
Shala Bleron, 5. b 
Štajner Eva, 5. b 
Urbanc Valentina, 5. b 
Zadravec Lona, 5. b 
Mark Antolovič, 6. a 
Belinda Ibraimi, 6. a 
Ema Jelenc, 6. a 
Matej Klobasa, 6. a 
Aljaž Lužar, 6. a 
Tanja Malijević, 6. a 
Anastasija Marinoska, 6. a 
Stefanija Marinoska, 6. a 

Levstek Ula Celestina, 5. b 
Karin Solar, 6. a 
Klara Bajc, 6. b 
Brita Barbarič, 6. b 
Nejc Klobasa, 7. a  
Blaž Varga, 7. a  
Haris Huseinović, 7. a  
Redžo Fajić, 7. b 
Nina Kalaba, 7. b  
Jernej Kranjc, 7. b  
Anastasija Petrović, 7. b  
Neža Krajnc, 7. b 
Nika Andjelković, 7. b 

Mihelčič Nejc, 5. a 
Rozman Mark, 5. a 
Siter Anja, 5. a 
Grad David, 5. b 
Mramor Zoja, 5. b 
Pašić Tijan, 5. b 
Pekić Narcis, 5. b 
Adis Fatić, 6. a 
Miha Levičnik, 6. a 
Tomaž Ogrič, 6. a 
Ariana Simovski, 6. a 
Kristina Švab, 6. a 
Matic Švab, 6. a 
Nik Trifunović, 6. b 
Hana Besjedica, 8. a  
Ela Verdnik, 8. a  
Karolina Turk, 7. a  
Gašper Korošec, 7. a  
Matic Rozman, 7. a  
Nika Stražišar, 7. a  
Julija Lah, 7. b 
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Miljana Milašinović, 6. a 
Blaž Ocepek, 6. a 
Alen Ožegović, 6. a 
Klara Prešeren, 6. a 
Antonio Spasov, 6. a 
Zana Škrijelj, 6. a 
Pia Avsec Tekavčič, 6. b 
Alexander Černi, 6. b 
Tara Drča Završnik, 6. b 
Lorena Kavazović, 6. b 
Nadja Kranjc, 6. b 
Shkelzen Kukaj, 6. b 
Dževad Ljubijankić, 6. b 
Ana Maček, 6. b 
Dušan Mimić, 6. b 
Jan Pene, 6. b 
Alan Ramić, 6. b 
Jaka Šoban, 6. b 
Feleč Takaj, 6. b 
Stefan Trajkovič, 6. b 
Jan Zečević, 6. b 
Milana Zoranović, 6. b 
Tara Predojević, 8. a 

 
 
 

NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki ZLATEGA priznanja za devetletno sodelovanje pri bralni znački 

SLOVENSKA BRALNA 
ZNAČKA 

9. a:  
ELMIRA VELIĆ 
EDITA ĐOGIĆ 
ALJAŽ VARGA 
JULIJA FERENC 
ANJA JAVORNIK 
ALEKSANDRA SIMOVSKI  
ANA JULIJAPREŠEREN 
SIMON BOBNAR 

9. b:  
DAVID LAJEVEC  
LARA PINTAR 
EVA PLEŠEC 
TARA TURK 
MARKO VUČIĆ 
MAJA VUČIĆ 

Priznanja za sodelovanje 

Priznanje za opravljeno bralno značko je v tem šolskem letu prejelo 286 učencev, 
209 na razredni stopnji (1. – 5. razred) in 77 (6. – 9. razred) na predmetni stopnji. 

  

 
Učenci so sodelovali tudi pri naslednjih tekmovanjih: 

 Male sive celice, regijsko tekmovanje  

 Tekmovanje iz nemškega jezika 

 Znam več z Lili in Binetom (tekmovanje v 1., 2. in 3. razredu) 

 Tekmovanje Kaj veš o prometu? 

 Eko bralna značka, 17 učencev 
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ŠPORTNI DOSEŽKI   

 
Učenke in učenci naše šole so pod okriljem Oddelka za šport Mestne občine Ljubljana sodelovali pri 
naslednjih šolskih športnih tekmovanjih:  
 
Veliki in Mali atletski pokal, Stadion v Šiški, 17. 9. 2014 
Tekmovanja se je udeležilo 52 učenk in učencev.  
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v nogometu, mlajši dečki  
Igrišče OŠ Zalog, 7. 10. 2014  
Igrišče OŠ Kašelj, 8. 10. 2014 
Ekipa Oš Polje je v svoji skupini zasedla 4. mesto in se ni uvrstila v finalna tekmovanja. 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v košarki, starejši dečki  
Igrišče OŠ Kašelj, 22.10. 2014 
Telovadnica OŠ Vrhovci, 21. 11. 2014 
Telovadnica OŠ Božidarja Jakca, 25. 11. 2014 
Športna dvorana Kodeljevo, 26. 11. 2014 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v jesenskem krosu, Park Tivoli, 4. 11. 2014 
Jesenskega krosa v parku Tivoli se je udeležilo 23 učencev s predmetne stopnje in učenci z razredne 
stopnje.  
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v odbojki, starejše deklice, II. liga 
Športna dvorana OŠ Kašelj, 10. 11. 2014  
Telovadnica OŠ Martin Krpan, 13. 11. 2014 
Telovadnica OŠ Vižmarje Brod, 27. 11. 2014 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v kriketu, telovadnica OŠ Kašelj, 11. 11 2014. 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v rokometu, starejše deklice, Športna dvorana Slovan, 3. 12. 2015 
Ekipa OŠ Polje je osvojila 4. mesto v skupini B. 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v dvoranski atletiki, stadion v Šiški, 14. 1. 2015 
Prvenstva se je udeležilo več kot 20 učencev naše šole. 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v dvoranski atletiki, finale, stadion v Šiški , 22. 1. 2015 
 
0Prvenstvo OŠ Ljubljane v košarki , mlajši dečki, OŠ Kašelj, 21. 1. 2015 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v floorballu, starejši dečki 
OŠ Hinka Smrekarja, 26. 1. 2015, ekipa OŠ Polje se je uvrstila v nadaljnje tekmovanje. 
OŠ Oskar Kovačič, 16.2.2015, ekipa OŠ Polje je osvojila končno 6. mesto. 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v kegljanju, Kegljišče Maks Perc, Ljubljana 17. 2. 2015 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v floorballu, mlajši dečki, OŠ Poljane, 16. 4. 2015 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v košarki, mlajši dečki, finale 
Ekipa OŠ Polje je osvojila končno 5. mesto. 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v košarki, najmlajši dečki 
Dvorana Kodeljevo, 23. 4. 2015 
OŠ Sostro, 13. 5. 2015 
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Prvenstvo OŠ Ljubljane v atletiki, atletski štadion v Šiški, 18. 5. 2015 
Prvenstva se je udeležilo 40 učencev naše šole. 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v kriketu, igrišče OŠ Polje, 1. 6. 2015 
 
 

Tradicionalno smo se  udeležili 19. 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 

KROS - JESENSKI Kristina Švab  Lina Zulić 

DVORANSKA 
ATLETIKA  

  

Ivona Barukčić, skok v 
višino, mlajše učenke 
Kristina Švab, skok v 
daljino, mlajše učenke 

  

Ivona Barukčić, finalno 
tekmovanje vseh 
ljubljanskih OŠ, skok v 
višino (135 cm) 

VELIKI IN MALI IN 
ATLETSKI POKAL 
(jesenski)   

 
Zala Volčič, tek na 600 
m 

David Lajevec, met 
vortexa 
Kristina Švab, tek na 300 
m 
 
 

PRVENSTVO OŠ 
LJUBLJANE V 
ATLETIKI 

Hana Babača, tek 
na 60m 
Ariana Simovski, 
skok v višino. 
 
 

Nik Terkaj, skok v daljno 

Zala Volčič, met vortexa 
Ivona Barukčič, skok v 
daljino 
Kristina Švab, tek na 300 
m 
 
 

PRVENSTVO OŠ 
LJUBLJANE V 
KRIKETU 

Ekipa OŠ Polje 2, 
skupina A 

Ekipa OŠ Polje, finalna 
tekma 

Ekipa OŠ Polje, skupina B 

KEGLJANJE, 
PRVENSTVO OŠ 
LJUBLJANE 

Jan Jančigaj, 
kategorija letnik 
2000 in 2001 

  

ŠAH – REGIJSKO 
PRVENSTVO 

 Tinka Ferenc  

 

 

 

 

 

 



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2014/2015 

 

41 

 

 

 
NAGRADNI IZLETI in EKSKURZIJE, OBISK PRIREDITEV 

 

IZLET/EKSKURZIJA/PRIREDITEV UDELEŽENCI TERMIN IZVEDBE ORGANIZACIJA 

Noč branja v knjižnici OŠ Polje Učenci 7.B razreda 
7. 11. 2014 – 8. 11. 
2014 

Mateja Drnovšek 

Udeležba na prireditvi 
Spieltreib Spieltag 

Učenci 9. razreda, ki so obiskovali 
izbirn predmet nemščino 

19. 11. 2014 Renata Krivec 

Obisk Hiše eksperimentov 

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

8. 4. 2015 
Polona 
Theuerschuh 

Izlet po avstrijski Koroški Prejemniki zlate bralne značke 23. 5. 2014 Erži Delić 

Zaključna prireditev »28. 
srečanja mladih raziskovalcev 
in njihovih mentorjev«, 
Škofijska klasična gimnazija 

Sodelujoči učenci in mentorji 28. 
srečanja mladih raziskovalcev in 
njihovih mentorjev 

14. 5. 2015 
Mestna občina 
Ljubljana in OŠ 
Riharda Jakopiča 

Ekskurzija Pomurje, Hrvaška 
Prijavljeni učenco od 7. do 9. 
razreda 

15. 5. in 16. 5. 2015 
Tanja Pecin 
Završan 

Ekskurzija Neuschwanstein in 
Terfens 

Učenci izbirnega predmeta 
nemščina 

23. 5. 2015 Renata Krivec 

Udeležba na priredivi za zlate 
bralne značkarje, Cankarjev 
dom 

Prejemniki zlate bralne značke 25. 5. 2015 Mateja Drnovšek 

Udeležba na 46. srečanju 
mladih zgodovinarjev, ogled 
TMS Bistra 

Avtorji raziskovalne naloge s 
področja zgodovine 

26. 5. 2015 
Tanja Pecin 
Završan 

Zaključna prireditev 32. 
tekmovanja « Za čiste zobe ob 
zdravi prehrani » 

Učenci 5.B razreda 28. 5. 2015 
ZD Ljubljana 
Moste Polje, 
Mojca Prelogar 

Izlet v Gardaland Pevci mladinskega pevskega zbora 29. 5. 2015 Silva Jakob 

Izlet v Zagreb Učenci na predlog učiteljev 5. 6. 2015 Mateja Drnovšek 

Izlet v Verono, ZOO safari in 
Gardaland 

Nagrajenci 28. srečanja mladih 
raziskovalcev in njihovih 
mentorjev »Zaupajmo v lastno 
ustvarjalnost« 

16. in 17. 6. 2015 
Mestna občina 
Ljubljana 

Ogled animiranega filma  Pevci otroškega pevskega zbora 18. 6. 2015 Mojca Prelogar 
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15  INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
 
Dejavnosti so bile razpisane z obvestilom za učence in starše, katerega so učenci prejeli v mesecu 
septembru 2014.  
Interesne dejavnosti so potekale od začetka oktobra 2014 do konca maja 2015. 
 
 

 DEJAVNOST 
MENTOR, 
IZVAJALEC 

RAZRED 
ŠTEVILO VKLJUČENIH 

UČENCEV 

1.  Otroški pevski zbor M. Prelogar 1. - 5. 43 

2.  Mladinski pevski zbor S. Jakob 6.–9. 22 

3.  Preko igre k uspešnemu reševanju konfliktov 
N. Govekar 

B. Bertoncelj 
2., 3. 10 

4.  Pravljične ustvarjalnice 
B. Krašovec  

M. Drnovšek 
1., 2.  27 

5.  Potepuhi, planinski krožek J. Mihev 1. – 9. 29 

6.  Šolski radio R. Krivec 7. – 9. 7 

7.  Šolsko novinarstvo D. Iskra 6. – 9. 4 

8.  Prostovoljstvo D. Govekar 8. 5 

9.  Poučne računalniške  igre J. Mali 4. - 9. 21 

10.  Angleščina za 3. razred V. Gros 3. 37 

11.  Angleščina za več P. Mikeln 6. 10 

12.  Angleščina za 9. razred R. Krivec 9. 12 

13.  Nemščina za 6. razred R. Krivec 6. 18 

14.  Global Partners Junior Program V. Gros 6., 7. 8 

15.  
Znam več z Lili in Binetom 1 in 2 
Prispevek za vadnico 6,90 € . 

M. Mavsar 1., 2. 32 

16.  
Znam več z Lili in Binetom 3 
Prispevek za vadnico 6,90 € . 

K. Šuligoj 3. 16 

17.  Knjižnično-muzejski mega kviz M. Drnovšek 6. – 9. 15 

18.  Zgodovinski krožek M. Drnovšek 8., 9. 19 

19.  Kulturni krog M. Drnovšek 7. – 9.  

20.  Robotika Denis Klančič 6. – 9. 9 

21.  Floorball K. Adamič 6. – 9. 14 

22.  
Likovne delavnice 
Prispevek za likovni material. 

M. Birk 2. – 5. 23 

23.  Standardni in latinsko ameriški plesi PK Prestige 3. – 9. 29 

24.  
Ritmična gimnastika 
Mesečni prispevek 17€,  
vpisnina 15€. 

Športno društvo AS 1. – 7. 19 

25.  Šah G. Đukić 4. – 9. 7 

26.  Košarka za deklice ŽKD Ježica 4. – 6. 4 

27.  Odbojka  ŽOK Tabor 2. – 9. 21 

28.  Atletika ŠD MASS 1. – 3. 26 

29.  
Otroška košarkaška šola 
Mesečni prispevek 10 €. 

ŠD OKŠ 1. - 7. 37 

30.  Rokomet RK Tivoli 1. - 5. 30 

31.  
Otroška nogometna šola 
Mesečni prispevek 10 €. 

ŠD ONŠ 1. – 4. 34 

32.  Kulinarične delavnice V. Mramor 4. – 9. 22 
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DEJAVNOSTI OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
 
 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR  
 
V šolskem letu 2014/2015  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 razširili glasbeni besednjak.  
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, različne šolske prireditve, 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 Vrvež v 
moji glavi. 
Število vpisanih otrok je skozi leto nihalo . 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. Opažam, da je kar nekaj otrok, ki zbor obiskujejo že več let, kar je dober 
podatek. Povečalo se je tudi število dečkov. 
Končno število učencev v zboru je 43 (13 dečkov, 30 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 44 pevcev.  Realizacija ur je bila 91,4 %. Med 
letom je obisk zelo upadal in ob koncu leta je bilo v zboru vpisanih 19 pevcev. Vzrokov za upad števila 
pevcev je več. Največ je pomanjkanja vztrajnosti, odgovornosti do skupine, nekaj malega so druge 
obšolske obveznosti. 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 vsak ponedeljek preduro, 6. in 7. uro ter ob 
sredah 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 4. 
decembra 2014.  V OŠ Kašelj smo nastop ponovili 16. decembra.  
22. decembra je zbor prepeval pred Mestno hišo in prispeval k prazničnemu prednovoletnemu 
vzdušju Ljubljane. 
V marcu 2015 so na Konservatoriju za glasbo in balet potekala srečanja osnovnošolskih pevskih zborov  
z naslovom Pomladna prepevanja. Mladinski zbor se je srečanja udeležil  22. marca. Uspešno so odpeli 
tri pesmi ter bili za nastop pohvaljeni. 
29. maja so pevci odšli na zaključni izlet v Gardaland. Izlet je potekal brez zapletov, saj so se vsi držali 
dogovorjenih ur in navodil v zabavišču.  
2. junija se je zbor udeležil zborovskega srečanja Zborovski BUM v Mariboru. Pevci so bili navdušeni 
nad množico skoraj 8000 mladih iz vse Slovenije.  
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Kljub uspešnemu zaključku pa z letošnjim delom pri zboru nisem zadovoljna. Še vedno je preveč 
ukvarjanja z disciplino na vajah in izostajanjem. V naslednjem letu bom o izostankih sproti obveščala 
starše. Mnogi verjetno sploh ne vedo, da njihov otrok obiskuje pevski zbor. Mladi pa kljub samostojni 
odločitvi za zbor nujno potrebujejo tudi njihovo spodbudo. 
 
Silva Jakob, zborovodja 
 
 
 

INTERESNA DEJAVNOST ŠOLSKI RADIO 
 
V šolskem letu 2014/15 je interesno dejavnost obiskovalo sedem učencev, in sicer so se lanskoletni 
ekipi pridružili trije sedmošolci. Tako sta bili letos aktivni dve ekipi, in sicer ekipa sedmošolcev in 
osmošolcev. Ker so imeli že več izkušenj, so večino oddaj izvedli osmošolci, ki so se jim po začetnem 
uvajanju pridružili že sedmošolci.  
Tekom leta so tako nastale pestre oddaje, v katerih so učenci skrbeli, da so bili vsi učenci OŠ Polje 
obveščeni o dogajanju na šoli, športnih dogodkih, novostih v kinu, modnih smernicah, glasbenih 
trendih, imeli smo kvize z nagradnimi vprašanji, med oddajami pa smo se tudi veliko in radi smejali 
starim in novim šalam ter poslušali glasbene želje.  
Letošnje leto smo uvedli tudi novo rubriko v oddajah, in sicer smo  gostili predstavnike posameznih 
razredov, ki so bili zelo uspešni na različnih področjih. Z njimi so člani šolskega radia delali intervjuje 
in jih tako predstavili vsej šoli. Gostili smo tudi prostovoljca Williama iz Indonezije. S pomočjo 
intervjujev smo izvedeli veliko novega, motivacijskega, predvsem pa so se učenci različnih generacij 
povezali med sabo, kar se drugače ne bi. 
 
Renata Krivec, mentorica šolskega radia 

 
 
 

PLANINSKI KROŽEK POTEPUHI 
 
O tem, kako, kdaj in kam z otroki v gore. Gorništvo je delujoč primer, kjer se znanje povezuje z 
življenjem. Preprostost, skromnost in pristen stik z naravo mlade učijo življenja, drugačnega od vse 
bolj elektronskega vsakdana. 
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 z mladimi spoštovali. 
Že 15 let snujemo zgodbe v hribih in naša zgodba še zdaleč ni končana. To šolsko leto nismo uresničili 
programa po začrtanem, zaradi moje daljše odsotnosti. 
Program in dejavnost sta bila začrtana pestro, vendar bomo ture, ki niso bile izpeljane, prestavili v 
naslednje šolsko leto. Prav tako ni bil izpeljan planinski tabor. 
Torej, mladim približati hribe, jih naučiti varne hoje in spoštovanja narave. Trudimo se, da bi se to 
nadaljevalo na OŠ Polje. 
 
Judita Mihev , mentorica planinskega krožka, IPV, VPZS 
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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, 

 rumene rutice, kresničke in odsevni trak, 

 Stopimo iz teme - BODI preVIDEN, 

 Kolesarski krog, 

 Dan brez avtomobila, 

 teden prometne varnosti, 

 svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, 

 posvet mentorjev prometne vzgoje. 
 
POROČILO O OPRAVLJENIH KOLESARSKIH IZPITIH 

V tem šolskem letu je bilo  na OŠ Polje v dveh petih  razredih 45 
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.  Na koncu je 
kolesarsko izkaznico prejelo 43 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 23 - 1 22 

5. b 22 2 - 20 

6.b 1 - - 1 

skupaj 46 2 1 43 

 

 
Praktični del izpita obsega usposabljanje na spretnostnem in prometnem poligonu in na prometnih 
površinah v okolici šole. 
Letos smo s praktičnimi vajami za kolesarski izpit pričeli 4. maja in končali 9. junija. 
Pohvalim  lahko vseh 43  učencev, ki so uspešno opravili kolesarski izpit in pridobili kolesarsko 
izkaznico. 
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S šolskim letom 2015/2016 pa bo opravljane kolesarskih izpitov in tekmovanj mogoče preko novega 
sistema, ki se v okviru projekta E-šolska torba postavlja kot nov spletni sistem za opravljanje 
kolesarskih izpitov. 
 
11. maja smo izvedli šolsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«. Zmagal je Luka Šoban, drugo mesto je 
osvojil Nik Jakšič in tretje Jaka Šoban. 
 
Marcel Theuerschuh, mentor prometne vzgoje 
 
 
 
 
 
 
 

17  PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI 
 
 

PROJEKT Nosilec projekta Čas izvajanja 

EKO ŠOLA MIRELA K. MUJKIĆ CELO LETO 

ZDRAVA ŠOLA MOJCA MIKLAVČIČ CELO LETO 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA NATAŠA JAVORNIK CELO LETO 

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 

MIKLAVŽEV SEJEM – OŠ POLJE KLAVDIJA ŠULIGOJ DECEMBER 

MIKLAVŽEV SEJEM – ČETRTNA 
SKUPNOST 

BOJANA KRAŠOVEC DECEMBER 

LAMPIJON MAJA MAVSAR NOVEMBER, DECEMBER 

EVROPSKA VAS MAJA MAVSAR MAJ 

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH 
KNJIŽNIC 

MATEJA DRNOVŠEK OKTOBER 

VARNO S SONCEM NATAŠA S. KUMLANC JANUAR - JUNIJ 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI TATJANA ROBIDA SEPTEMBER 

EKOLOŠKO KMETOVANJE NATAŠA JAVORNIK 14. 10. 2014 
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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 kakor iz predmetne, tako tudi iz razredne stopnje, ki so bili mentorji 
številnim učencem, ki 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. 
V sklopu projekta Ekošola so učenci in mentorji naše šole uspešno opravili naslednje projekte: 
 

- Tradicionalni slovenski zajtrk; 
- Shema šolskega sadja in zelenjave; 
- Ekobranje za ekoživljenje; 
- Pravljice za otroške sanje – raziskovanje bližnjega gozda. 

 
Poleg tega so uspešno zaključili  tri ozaveščevalne akcije: 

- Izdelovanje izdelkov za ekotržnico; 
- Ekodan na OŠ Polje (prodaja izdelkov na ekotržnici, organizacija ekoprireditve na OŠ Polje); 
- Zbiranje plastičnih zamaškov. 

 
 
V sklopu Ekošole so izvedene tudi številne izbirne aktivnosti, kot so: 

- Eko – paket (zbiranje odpadne embalaže in kreativno ustvarjanje iz kartonske embalaže za 
mleko in sokove); 

- Ekokviz (Energija iz narave – čebele, les viri energije); 
- Biotska raznovrsnost; 
- Voda; 
- Raziskovanje povezave (vzrok – posledica) med lokalnimi in globalnimi 

tematikami: ugotavljanje kakovosti prsti v Polju; 
- Spoznavanje geografsko – ekoloških značilnosti šolske okolice; 
- Predstavitev okoljskih vsebin na oglasnih deskah. 

 
Vesela sem, da so učenci in mentorji uspešno opravili svojo delo v projektu in spet pridobili zeleno 
zastavo. 
 
Vodja projekta: Mirela Kapetanović Mujkić 
 
 
 
 
PROJEKT ZDRAVA ŠOLA 
 
 
V okviru teme »duševno zdravje« so učitelji predvsem na predmetni stopnji v okviru razrednih ur 
analizirali stres otrok in otrokom z vajami pomagali, da bi bilo stresa čim manj. Na nižji stopnji so 
spremljali počutje otrok preko beleženja njihovega počutja tekom pouka, kar so nato izrazili preko 
simbolov. 
V medgeneracijskem povezovanju so učitelji nadaljevali s pomočjo starejših učencev mlajšim – 
botrstvo. Starejši učenci so mlajšim pripravili urice z eko knjigo, pomagali so jim pri razdeljevanju 
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malice. Po različnih oddelkih, predvsem razredne stopnje, so pripravili več srečanj za starše, dedke in 
babice. Učitelji so se povezali z Domom starejših občanov tako, da so jim naši učenci narisali risbe ter 
jih presenetili z nastopom.  V nižjih razredih so razvijali bralno pismenost in brali skupaj s starši s 
pomočjo Bralnega nahrbtnika ter s tem spodbujali družinsko branje.  
Socialni čut so učenci krepili s sodelovanjem v različnih dobrodelnih akcijah Rdečega križa, zbirali so 
različna sredstva za novoletno obdaritev otrok iz socialno šibkih družin, vse leto so zbirali zamaške in 
sodelovali z društvom Never give up, povezovali so se s četrtno skupnostjo in sodelovali na 
Miklavževem sejmu, dnevu četrtne skupnosti ...  
Za zdravje otrok so učitelji skrbeli z veliko gibanja v različnih dejavnostih, kot so: Peš v šolo in nazaj, 
Diham ples, Gibalne minutke, minuta za zdravje Zumba, dodatne ure športne vzgoje v času PB, skupni 
športni popoldnevi v PB, Potepuhi, veliko vsebin pouka so popestrili z  ustvarjalnostjo v gibanju, 
gibanje v igri … Na zdravje so učitelji opozarjali tako, da so ozaveščali učence in starše o škodljivosti in 
posledicah prekomernega izpostavljanja soncu preko projekta »Zdravo s soncem«, ki ga je vodila 
Nataša Snoj Kumlanc. Razredna stopnja je sodelovala tudi v tekmovanju za Zdrave zobe. Učitelji so 
skupaj z osebjem, ki je vodilo tekmovanje ugotovili, da si otroci na splošno zobe slabo umivajo, kljub 
gradivu, ki so ga pripravili skupaj z zdravstvenim osebjem.  Na šoli smo še naprej skrbeli za zdravo 
uravnoteženo prehrano, da bi otroci pojedli čim več sadja in zelenjave. Na razredni stopnji so to 
podkrepili s slikovnimi nagradami in učitelji so opazili, da otroci res pojedo več jabolk. V četrtih in 
petih razredih pri malici pojedo tudi  več zelene solate, korenja, paprike, ki jih dobijo pri malici. Celo 
leto smo spodbujali učence k pitju zadostne količine vode in pili vodo iz pipe.  
Skrbeli smo za čisto okolje s tem, da smo učence usmerjali k pravilnemu ločevanju odpadkov. 
Nekajkrat letno so pravilno ločene odpadke v zabojnikih za smeti preverjali Ekodetektivi. Na 
pospravljanje odpadkov smo opozarjali na vseh dnevih dejavnosti. 
Polona Theuerschuh in Nataša Javornik sta skupaj s šestimi razredi sodelovali v projektu »Skupaj za 
boljše zdravje otrok in odraslih«. Na začetku je bilo nekaj zapletov, ker nismo dobili takoj gradiva, ki 
bi ga morali. 
 
Zapisala vodja tima: Mojca Miklavčič 
 
 
 
 
PROJEKT EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE 
 
Z devetošolci smo se v oktobru 2014 odpravili na ekološko kmetijo. Deset kilometrov vzhodno od 
Ljubljane, v smeri Sostro-Podlipoglav-Pance, se v dolini ob potoku Reka nahaja Dolenčev mlin. 
Kmetija stoji na samem in je znana po 200-letni tradiciji mlinarske in kmetijske dejavnosti. 
Učence so seznanili z ekološko pridelavo različnih vrst krušnih žit, s shranjevanjem in mletjem žita na 
kamnitih kamnih. Vsak učenec je sam poskrbel za svoj hlebček kruha (ga zamesil, vzhajal in spekel v 
krušni peči). Otroci so si nato v zavetju 100-letnega, obnovljenega toplarja privoščili tudi ekološko 
malico, s svojim, sveže pečenim kruhom, vse skupaj pa so poplaknili še z ekološkim čajem. 
Učenci so se v tem času zeznanili tudi z živinorejo na tej kmetiji in z drugimi postopki vzgoje ekološke 
hrane. Seznanili pa so se tudi s pomenom ekološko pridelane hrane na naše zdravje. 
 
Nataša Javornik, vodja dejavnosti 
 
 
 
 
PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 
 
V letošnjem šolskem letu smo začeli deliti sadje za shemo šolskega sadja že sredi meseca septembra. 
Sadje smo delili enkrat tedensko, ob sredah, med razredno uro. Proti koncu šolskega leta smo 
pogostost delitve sadja nekoliko povečali, ker je takrat pestrost svežega sadja in zelenjave večja.  
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Delili smo naslednje vrste sadje: jabolka, hruške, jagode, slive, češnje, kaki, 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.  
V razredih so potekale številne in raznovrstne dejavnosti za  izobraževanje ali promocijo uživanja 
svežega sadja in zelenjave s svojega bližnjega okolja, ki so jih 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 Sheme šolskega sadja in zelenjave  
 
 
 
 
PROJEKT COMENIUS 
 
V šol. letu 2014/2015 smo delo pri projektu nadaljevali v skladu s predvidenimi cilji. Poudarek je bil 
na čutilih, saj projekt nosi naslov Our senses - windows to the world. V pouk smo tako intenzivno 
vključevali različne čute in se učili preko različnih sredstev. Tudi med vikendom so učenci bili pozorni 
na čute in okolico, saj je mišek Tip v bralnem nahrbtniku vsak teden obiskal enega učenca in nastala 
je skupna knjiga Doživetij (kaj vse so skupaj videli, slišali, okušali, vonjali, doživeli). Prav tako je nastala 
Razredna kuharica, to je knjiga z najljubšimi recepti učencev, ki so jo po želji preizkušali doma, saj je v 
bralnem nahrbtniku skupaj z ostalimi knjigami bila na razpolago tistemu, ki je bil zanj zadolžen. Izdelali 
smo nekaj didaktičnih iger (spomin iz pokrovčkov, razvrščanje sličic glede na čutila, domine) in drevo 
s srcem, ki čuti. Slednje nas je spremljalo celo leto in ob njem smo si dovolili biti tako dobre kot slabe 
volje. V goste smo povabili slepega gospoda in gospo s cerebralno paralizo in spoznali, da je imeti čute 
privilegij. Poskusili smo lahko, kako je biti slep in kako se je premikati z invalidskim vozičkom. Še nekaj 
ostalih aktivnosti: risanje z naravnimi barvami, poslušanje pravljic v naravi (drevo pripoveduje), 
izdelali smo slovar, se učili ob naravnih materialih in iz njih izdelovali skulpture, pisali smo besede iz 
materiala, ki smo ga našli v naravi, dobro smo občutili vsak letni čas posebej, naredili smo razredni 
vrtiček in zanj skrbeli, z zavezanimi očmi ugotavljali, po čem hodimo in prav tako sledili vrvici v gozdu…  
 
V jeseni so tri učiteljice obiskale Nemčijo in tako smo izvedli vseh dvanajst predvidenih mobilnosti. 
Prav tako smo dvakrat bili v vlogi šole gostiteljice, saj smo marca gostili gostjo iz Nemčije, v mesecu 
maju pa je na naši šoli potekala zaključna konferenca z glavnimi koordinatorji sodelujočih držav. 
Gostje so vedno bili vidno navdušeni nad našo šolo, vrtci, Ljubljano, nad lepoto Slovenije in njeno 
kulinariko.  
 
Sergeja Apat, vodja projekta 
 
 
 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
 
19. novembra 2014 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.  
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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 smo bili z izvedbo zajtrka zadovoljni in v kolektivu smo se odločili, da ga izvedemo 
tudi prihodnje leto. 
 
Nataša Javornik, koordinatorica 
 
 
 
 
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 smo v tem šolskem letu uspešno podaljšali za nadaljnjih pet let – do leta 2020. 
Vse dejavnosti so zabeležne v prijavnici, ki je bila poslana za podaljšanje naziva. Še naprej bomo vestno 
beležili vse potrebne kulturne dogodke, s katerimi bomo obogatili šolske dejavnosti, da bomo vredni 
naziva Kulturna šola. 
 
Naloge za ohranitev naziva, cilji in pogoji Kulturne šole ostajajo enaki kot predhodna leta.  
 
Vodja projekta:  mag. Mojca Prelogar, prof.   
 
 
 
 
PROJEKT RASTEM S KNJIGO 
 
Sodelovali smo v nacionalnim projektom 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 Slavka Preglja z naslovom 
Odprava zelenega zmaja.  Knjigo je ilustriral priljubljeni, večkrat nagrajeni slovenski ilustrator Marjan 
Manček. 
V knjigi spremljamo nenavadne prigode treh osmošolcev: Mihe, Pipija in Andreja, ter njihovega 
starejšega prijatelja Boba, edinega polnoletnega člana blokovske klape, ki ima tudi vozniško 
dovoljenje. Ob začetku poletnih počitnic se fantje poleg najstniških težav: tekmovalnost, egoizem in 
prve ljubezni, spopadajo tudi z ''Old punco'', starim avtom iz odpada, ki bi ga radi spravili v pogon, da 
bi se z njim odpeljali na kak izlet. 
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 so bili v šolskem letu 2014/15 vključeni štirje razredi, in sicer 3. b z 
učiteljico Majo Mavsar, 1. b z učiteljico Mojco Avbelj, 3. a z učiteljico Vesno Srše in 2. b z učiteljico 
Natašo Klopčič. Celoten projekt sem koordinirala Mateja Drnovšek. Na nagradnem likovnem natečaju 
Naše male knjižnice je učenka 3. b razreda, Tara Hribar Piperović, prejela 2 x 4-urno vstopnico za svet 
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doživetij v Vodnem mestu Atlantis. Plakat v obliki Indije, izdelek 3. b razreda, je bil razstavljen v 
knjižnici Prežihovega Voranca. 
Založba Sodobnost International je podelila tudi nagrado za spodbujanje veselja do branja, ki so jo 
poimenovali Sončnica na rami. Namen nagrade je: 

 nagrada za trud in prizadevnost na področju spodbujanja veselja do branja, 

 spodbujanje branja med otroki in najstniki, 

 ozaveščanje splošne javnosti o pomembnosti branja kakovostne literature. 
Med nagrajenkami je bila tudi knjižničarka Mateja Drnovšek, šola pa je pridobila bon v vrednosti 
300,00 €, ki jih lahko porabi za nakup knjig iz njihove založbe. 
 
Mateja Drnovšek, vodja projekta 
 
 
  
 
PROJEKT SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI 
 
V šolskem letu 2014/2015 smo se kot šola že drugo leto zapored 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, je razširil tudi na ostale šole.  Skozi celotno 
šolsko leto so potekale aktivnosti v obliki predavanj, delavnic in posvetov na različnih osnovnih šolah. 
 
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 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. 
 
Barbara Smrekar, koordinatorica  projekta 
 
 
 
 
PROJEKT UVAJANJE RAZVOJNEGA E-LISTOVNIKA  
 
V letošnjem šolskem letu se je zaključil mednarodni projekt uvajanja razvojnega e-listovnika, v 
katerem 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, 7. a, 7. b, 9. a in 9. b razred, in 
sicer pri pouku angleškega jezika v 6., 7. in 9. razredu in pri pouku zgodovine v 7. razredu. V sedmem 
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 
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spremljanje učenčevega dela in veščine 21. stoletja. Naša šola je posebno pozornost posvečala 
kritičnemu mišljenju. Vsaka od učiteljic je izvedla tudi 3 cikle pouka s pomočjo e-listovnika.  
 
Udeležili smo se tudi vseh obveznih srečanj (centralna srečanja in srečanja področnih skupin za 
veščine), ki jih je v zvezi projektom organiziral ZRSŠ, s prispevki smo se vse udeležene v projektu 
aktivno udeleževale različnih srečanj in predstavitev na ministrstvu, izobraževanjih za druge projekte 
in mednarodnih konferencah: 
 

Datum 
izvedbe 

Naslov konference, sestanka, 
predstavitve 

Avtorica 
prispevka 

Naslov prispevka 

10. 10. 2014 Mednarodna konferenca VIVID 
Mateja 
Drnovšek 

Formativno spremljanje učenčevega 
napredka s pomočjo e-listovnika 

23. 10. 2014 
Zaključna konferenca projekta 
CIDREE 

Vesna Gros in 
Petra Mikeln 

Uporaba e-listovnika kot orodje 
formativnega spremljanja pri urah 
Angleščine 

11. 11. 2014 
Študijska skupina učiteljev 
angleščine na OŠ Dravlje 

Vesna Gros in 
Petra Mikeln 

Predstavitev dela v e-listovniku 

18. 11. 2014 
Študijska skupina učiteljev 
angleščine na OŠ Vita Kraigherja 

Vesna Gros in 
Petra Mikeln 

Predstavitev dela v e-listovniku 

2. 12. 2014 
Srečanje učiteljev družboslovja v 
projektu e-listovnik 

Mateja 
Drnovšek 

Zgodovina ter veščine kritičnega mišljenja 
in FS v eListovniku 

9. 12. 2014 
Srečanje učiteljev jezikoslovja v 
projektu e-listovnik na IV. OŠ 
Celje 

Renata Krivec 
Angleščina ter veščine kritičnega mišljenja 
in FS v eListovniku 

21. 1. 2015 
Delovna konferenca učiteljev OŠ 
Polje 

Vesna Gros, 
Petra Mikeln, 
Mateja 
Drnovšek, 
Renata Krivec 

Predstavitev dvoletnega projekta in dela v 
e-listovniku 

31. 1. 2015 
Projektni sestanek in seminar za 
slovenske učitelje, ki sodelujejo v 
projektu Učenje učenja 

Petra Mikeln Predstavitev projekta e-listovnik 

5. 3. 2015 
22nd International IATEFL 
Slovenia Conference 

Vesna Gros Predstavitev projekta e-listovnik 

6. 3. 2015 
22nd International IATEFL 
Slovenia Conference 

Renata Krivec 
 

Predstavitev projekta e-listovnik 

21. 3. 2015 
Zaključna konferenca EUfolio 
Slovenia 

Skupinska 
predstavitev 

Jaz mislim, ti misliš, kaj pa oni? 

22. 4. 2015 
EUfolio International 
Conference, Ireland 

Mateja 
Drnovšek 
 
Vesna Gros 
 
 
Petra Mikeln 
 
 
Renata Krivec 

Responsibility and critical thinking at class 
time and history lessons 
 
Critical reading: How to enhance reading 
skills with the help of Mahara 
 
E-portfolio as a tool in afl – my why and 
some hows 
 
Critical e-thinking 

28. 5. 2015 
Mednarodna IKT konferenca 
SIRIKT 

Gros, Vesna; 
Krivec, Renata; 
Mikeln, Petra 

Učimo se e-učiti: E-listovnik kot orodje za 
formativno spremljanje 

29. 5. 2015 
Mednarodna IKT konferenca 
SIRIKT 

Mateja 
Drnovšek 

Postavljam vprašanja 

 
 
Mateja Drnovšek, vodja projekta 
 
 



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2014/2015 

 

53 

 

PROJEKT MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 
 
Tudi v šolskem letu 2014/2015 smo bili vključeni v mednarodni projekt Mesec šolskih knjižnic, 
katerega glavni namen je, da šolsko in širšo javnost opozorimo na pomen šolskih knjižnic. Središče 
letošnjega gesla je bilo: ''ŠOLSKE KNJIŽNICE – SRCE ŠOLE''.  
Dejavnosti so se nekoliko razlikovale od načrtovanih, a so bile zato druge toliko bolj uspešne. Pripravili 
smo razstavo o priljubljenem slovenskem mladinskem pisatelju Žigi X Gombaču, preko katere so 
učenci spoznali njega kot ultramaratonca, vsestranskega literata in njegova dela s področja mladinske 
književnosti (romani, stripi, poučne knjige s področja medijev). Izdelovali smo darilne škatlice iz starih 
revij, časopisov (Ciciban, Lovec, National Geographic …) in lepenke. Iz starega časopisnega papirja in 
tempera barvic so nastali čudoviti šopki. Zelo uspešno pa smo izvedli tudi Noč branja v knjižnici, kjer 
so učenci dejansko prespali v knjižnici. 
 
Mateja Drnovšek, vodja projekta 
 
 
 
MIKLAVŽEV SEJEM 
 
Učenci so v okviru likovnega pouka in kreativnega preživljanja časa v okviru podaljšanega bivanja 
izdelovali izdelke ter voščilnice za Miklavžev sejem, ki je potekal  decembra 2014. Zbrana finančna 
sredstva, ki smo jih pridobili s prodajo voščilnic in ostalih izdelkov,  smo prispevali v šolski sklad za 
pomoč učencem iz socialno šibkejših družin  - pomoč pri plačilu šole v naravi, nakupu šolskih 
potrebščin ... 
 
Doseženi cilji projekta 

 V učencih vzbuditi občutek pripadnosti razredu in šoli.  

 Krepiti sodelovanje šole s starši, krajani in četrtno skupnostjo.  

 Zbrati finančna sredstva za Šolski sklad. 

 Privzgajanje vztrajnosti pri delu.   

 Navajanje na smiselno in racionalno rabo različnih, tudi odpadnih, materialov.  

 Razvijanje  ekološke zavesti sodelujočih v smislu ponovne uporabe (predelave) odpadne embalaže 
v ličen dekorativni predmet.  

 Razvijanje medsebojne pomoči pri izvajanju naloge. 

 Vzgoja za okoljsko odgovornost in zdrav način življenja. 

 Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjave idej. 
 
Projekt je bil uspešen, saj je bil Miklavžev sejem izpeljan po načrtih šole v sodelovanju z lokalno 
skupnostjo (narejeni izdelki vseh sodelujočih otrok in uspešna prodaja le teh). 
V projekt je bila vključena večina učencev naše šole – še posebej učenci razredne stopnje. Dosegli smo 
cilj, da smo v učencih vzpodbudili občutek pripadnosti šoli, krepili njihovo vztrajnost pri delu, jih 
navajali na smiselno in racionalno rabo različnih materialov in zbrali finančna sredstva za Šolski sklad. 
Na ta način smo krepili tudi sodelovanje s starši, krajani in četrtno skupnostjo.  
 
Praznični bazar se je v tem šolskem letu odvijal na OŠ Zalog, ki je organizacijsko izvrstno pripravila 
program in prostor. Sodelovalo je kar precej šol in vrtcev iz okolice. Največ obiskovalcev je bilo staršev 
otrok OŠ Zalog, ki so tudi spremljali cel program prireditve pevskih zborov in zato bolj podprli prodajo 
izdelkov njihovih otrok kot pa prodajo izdelkov iz drugih šol in vrtcev. Zato stojnice ostalih šol in vrtcev 
niso bile tako množično obiskane kot prejšnja leta. Predlagam, da se tak bazar v večini izpelje na 
matičnih šolah, kjer starši kupujejo izdelke svojih otrok in pomagajo zbirati sredstva za Šolski sklad. 
Ker je Zalog bolj oddaljen od Polja, se ni veliko staršev naše šole udeležilo bazarja. Večji odziv bi bil na 
posameznih matičnih šolah. 
 
Zapisala: Bojana Krašovec 
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MIKLAVŽEV SEJEM NA OŠ POLJE 
 
Z učenci 3.a razreda sem pripravila stojnico pri vhodu v šolo, na kateri smo predstavili dogajanje in 
povabili na sejem. 
V spodnji avli pred jedilnico se je izvajala prodaja izdelkov naših otrok.  
Skupaj s petimi učenci iz 3.a  razreda smo pripravili izdelke za prodajo, jih prodajali in na koncu 
pospravili kar je ostalo in uredili avlo. Vse našteto je potekalo 4.12.2014 od 13.00 do 20.00.  
Na sejmu smo s prodajo zbrali 602,00 e. Denar sem predala v računovodstvo. Namenjen je bil 
šolskemu skladu. 

 
Zapisala: Klavdija Šuligoj 
 
 
 
 
LAMPIJON    
 
V mesecu novembru 2014 smo izdelali lampijon, ki je krasil park Zvezda v centru mesta Ljubljane v 
prednovoletnem času. 
V projekt so bili vključeni predvsem učenci 3.b ter drugošolci, ki so obiskovali jutranje varstvo in 
petošolci iz OPB. pri projektu smo sodelovali naslednji učitelji: Maja Mavsar, Bojana Krašovec, Nataša 
Snoj Kumlanc, Klavdija Šuligoj in Rok Fratina. 
Lampijon smo oblikovali iz materiala, ki ga je prispevala Mestna občina Ljubljana, v obliki novoletnega 
drevesa, ki so ga krasile sovice, novoletni okraski in darila pod njo. 
Učenci in učitelji smo bili s končno izvedbo zadovoljni in se že veselimo ponovnega sodelovanja. 
 
Maja Mavsar, mentorica 
 
 
 
SODELOVANJE V AKTIVNOSTIH RDEČEGA KRIŽA  
 
V šolskem letu 2014/2015 smo se  - tako kot prejšnja leta - aktivno vključili v dve aktivnosti Rdečega 
križa. 
V decembru 2014 v akcijo "ZA OTROŠKI NASMEH", v maju 2015 pa v akcijo "OTROCI ZA OTROKE". 
Obe akciji sta dobrodelnega značaja, kjer so učenci zbirali denarne in materialne prostovoljne 
prispevke  za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin. Ker je bil odziv velik, sta bili obe akciji 
zelo uspešni. Učencem smo privzgajali socialni čut za pomoč vrstnikom v stiski in radi so sodelovali. 
V zahvalo za sodelovanje je Območno združenje Rdečega križa Ljubljana tudi letos povabilo učence 
naše šole na novoletno prireditev, a se je žal nismo udeležili zaradi pomanjkanja kadra za spremstvo 
(bolniške odsotnosti). Z veseljem pa smo v maju sprejeli 10 novih šolskih torbic, namenjenih 
učencem v stiski iz naše šole. 
Ker je na naši šoli sodelovanje v obeh akcijah že tradicionalno, se bomo  tudi v naslednjem šolskem 
letu odzvali. 
 
Hedvika Križaj, mentorica     
 
 
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 
 
Tema Evropskega tedna mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra 2014, v organizaciji Mestne 
občine Ljubljana, je bila »Naše ulice, naša odločitev«. Poudarek je bil na kakovostni izrabi javnega 
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prostora, saj dobro izrabljen javni prostor pomeni boljšo kakovost življenja – vpliva na naš vsakdan, 
počutje in zdravje. 
Izvedli smo naslednje aktivnosti: 

 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”, 

 vožnja z mestnim avtobusom do centra mesta in sprehod na Rožnik, 

 pohod na Golovec, 

 planinski športni dan za učence 8. in 9. razredov. 

 
Zapisala: Tatjana Robida 
 
 
 
PROJEKT VARNO S SONCEM 
 
Preventivni program Varno s soncem izvajamo v naši šoli že več let. Organizira ga Nacionalni inštitut 
za javno zdravje – z namenom informiranja, opozarjanja in ozaveščanja o pomenu pravilne zaščite 
oz. o ukrepih, s katerimi lahko učinkovito preprečimo ali zmanjšamo nastanek negativnih posledic 
škodljivega sončnega sevanja. Glavni cilj programa je, da bi otroci z zgodnjo in kontinuirano 
vključenostjo vanj ter ob podpori staršev trajno usvojili odgovorno samozaščitno ravnanje kot svoj 
način življenjskega sloga. 
Starše informiramo o omenjeni problematiki, otroke pa navajamo na nošenje pokrival, uživanje 
zadostne količine vode, uporabo zaščitnih sredstev za sončenje, zadrževanje v senci, ko je sonce 
močno, ter po potrebi na zaščito oči z nošenjem sončnih očal. 
  
Cilji projekta VARNO S SONCEM: 

  Spodbujati otroke in njihove starše k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju pred škodljivimi 
sončnimi žarki. 
 
Dejavnosti projekta VARNO S SONCEM:  

 Spodbujanje učencev k igri v senci;  

 Bivanje zunaj v zgodnjih dopoldanskih urah;  

 Pitje zadostne količine nesladkanih tekočin; 
 
 
Dejavnosti, ki so potekale v okviru projekta v posameznih razredih OŠ Polje 

 Z učenci smo si ogledali PPT;  

 Spodbujanje k uporabi zaščitnih sredstev pred škodljivimi sončnimi žarki (sončna očala, 
krema z zaščitnim faktorjem, zaščitnih pokrival, dolga obleka); 

 Izdelava pokrival iz papirja; 

 Zapis pesmi na temo Sonca; 

 Izvajanje  ure športa v šolskem parku, v senci; 

 Na pohodu "Pot ob žici" smo imeli zaščitno pokrivalo in preden smo se odpravili na pot, smo 
kožo zaščitili s sončno kremo. Prav tako smo se gibali in med postankom igrali v senci. 

 Ogledovanje knjig na temo sonca; 

 Izdelovanje plakatov »Zaščita pred soncem«.; 

 Pravljice in zapisi na temo o soncu; 

 Igre v senci; 

 Primerjali smo dolžino sence in upoštevali pravilo »Kadar je dolžina sence krajša od dolžine 
telesa, poiščem senco«.; 

 
Nataša Snoj Kumlanc, koordinatorica 
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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 28. regijskem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih 
mentorjev Ljubljane »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost 2015«.  Sedem nalog se je uvrstilo na državno 
srečanje mladih raziskovalcev, ki je potekalo v Murski Soboti  18. maja. Štiri naloge so bile nagrajene 
z bronastim in tri s srebrnim priznanjem. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAZISKOVALNE 

NALOGE 2014-15 
PODROČJE RAZISKOVALCI MENTOR PRIZNANJE 

1.  Gremo v muzej TURIZEM Aleksandra Simovski, 9. A Mateja Drnovšek SREBRNO 

2.  Šivaj mi, šivaj… ETNOLOGIJA 
Julija Ferenc, 9. A 
Anja Javornik, 9. A 
Ana Julija Prešeren, 9. A 

Polona 
Theuerschuh 

SREBRNO 

3.  
Trgi v središču 
Ljubljane 

TURIZEM David Lajevec, 9. B 
Polona 
Theuerschuh 

SREBRNO 

4.  
Mogočnost in 
uporabnost 
kozolcev 

ETNOLOGIJA Jernej Kranjc, 7. B Mateja Drnovšek BRONASTO 

5.  
Ko princesko 
zamenja vampirka 

SLOVENŠČINA Karolina Turk, 7. A Vesna Gros BRONASTO 

6.  

Fizikalna in kemična 
analiza prsti na 
vzhodnem obrobju 
Ljubljane 

GEOGRAFIJA 

Tara Predojević, 8. A 
Bojana Spasova, 8. A 
Matej Čajn, 8. A 
 

Tatjana Pecin 
Završan 

BRONASTO 

7.  Računalniški zasloni 
RAČUNALNIŠTVO 
IN INFORMATIKA 

Miha Zupan, 9. a 
Polona 
Theuerschuh 

BRONASTO 

8.  
Mitološki junaki v 
preteklosti in danes 

ZGODOVINA 
Ana Krebs, 8. A 
Jelena Krmpot, 8. A 

Mateja Drnovšek  

9.  
Pot pod noge in 
gremo 

ŠPORT 
Katarina Jozić, 7. B 
Neža Krajnc, 7.B 

Mateja Drnovšek  

10.  

Kaj nam pove 
spomeniško 
obeležje 1. 
svetovne vojne v 
Polju? 

ZGODOVINA 
Tara Turk, 9. B 
Maja Vučić, 9. B 
Marko Vučić, 9. B 

Tatjana Pecin 
Završan 

 

11.  

Med arhitekturo in 
etnologijo – 
raziskovanje 
stavbne dediščine 
na primeru OŠ Polje 

GEOGRAFIJA Hana Besjedica, 8. A 
Tatjana Pecin 
Završan 

 

12.  Korita Mostnice GEOGRAFIJA Jerca Šlosar, 8. B 
Polona 
Theuerschuh 

 

13.  
Tiskane reklame – 
jih res 
potrebujemo? 

EKOLOGIJA Z 
VARSTVOM 
OKOLJA 

Tara Drča Završnik, 6. B 
Klara Bajc, 6. B 

Polona 
Theuerschuh 
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DRUGE DEJAVNOSTI 
 
 

DELAVNICE ZA UČENCE 

 Digitalni državljan (izvajalec Ekipa Varnega internet v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana) - 

15. 10. in 22. 10. 2014 za učence sedmih in osmih razredov. 

  Delavnico iz logike za učence, ki so na tekmovanju iz logike prejeli bronasta priznanja,  je 28. januarja 

2015 izvedla ga. Gabrijela Hladnik, članica komisije za sestavljanje nalog za tekmovanja. 
 Stisni me močno (Špela Baznik, dr. med. spec. v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana), 21. maj 

2015. Učenci osmih in devetih razredov so se na delavnici seznanili s temeljnimi postopki oživljanja 

in jih praktično izvajali na lutki. 

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

 Samo eno življenje imaš - delavnice prve pomoči za petošolce in osmošolce, marec 2015. 

Organizacija delavnic: Območno združenje Rdečega križa Ljubljana. 

 

PREDAVANJA ZA STARŠE 

 3. 9. 2014 Kako lahko starši bolje sodelujemo s šolo (dr. Bogdan Polajner v sodelovanju z Mestno 

občino Ljubljana) – za starše učencev 2. in 3. razreda 

 1. 12. 2014 Čustvena inteligentnost in ukrepi staršev ob čustvenih težavah otrok  (dr. Bogdan 

Polajner v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana) – za starše učencev 4. in 5. razreda 

 28. 5. 2015 Pet ključnih elementov vzgoje  (dr. Bogdan Polajner v sodelovanju z Mestno občino 

Ljubljana) – za starše bodočih prvošolcev 

17. oktobra 2014 smo izpeljali dan požarne varnosti. Namen je bil učence in zaposlene seznaniti z vrstami 
nesreč, jih ozaveščati o varnosti in jih seznaniti z morebitnimi posledicami ter ustreznem ukrepanju. Vsi 
prisotni smo sodelovali pri umiku iz šolske stavbe. Zunanji izvajalci evakuacije in delavnic so bili PGD Slape, 
PGD Zgornji Kašelj, GRS Maribor, enota reševalnih psov (Šmarna gora, Ljubljana), Reševalna postaja 
Ljubljana in zdravnik, reševalec. 

V okviru 7. ljubljanskega festivala kulturno-umetnostne vzgoje »BOBRI«, ki ga prireja Mestna občina 
Ljubljana, so si učenci v mesecu februarju ogledali brezplačne gledališke predstave. 

Na povabilo Pedagoškega inštituta smo se vključili v Mednarodno raziskavo trendov v znanju matematike 
in naravoslovja TIMSS 2015. V raziskavi so sodelovali učenci 4.a in 8.b razreda. Reševali so preizkus znanja 
in odgovarjali na vprašalnik o okoliščinah njihovega učenja. Starši četrtošolcev, učitelji matematike in 
naravoslovnih predmetov ter ravnateljica so izpolnjevali spletne vprašalnike. 

26. maja 2015 je na šoli potekalo 46. državno srečanje mladih zgodovinarjev. Udeleženci so si v 
dopoldanskem času ogledali Tehniški muzej v Bistri. V popoldan so v prostorih šole potekale delavnice in 
predstavitve nalog. Dogodek se je zaključil s podelitvijo priznanj in kulturnim programom, ki so ga pripravili 
učenci in učitelji OŠ Polje (mladinski pevski zbor, dramska in plesna točka šestošolcev). 

Skupina učencev pod mentorstvom ge. Renate Krivec je skrbela, da se je ob četrtkih 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 
in ge. Mojce Miklavčič, 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 

Vodenje kolektiva in krepitev 
sodelovanja 

dr. Bogdan Polajner v sodelovanju z 
Mestno občino Ljubljana 

19. 11. 2014 

Razvoj potencialov otrok in 
mladostnikov – protiutež zasvojenosti 

Rožana Grdina v sodelovanju z 
Mestno občino Ljubljana 

8. 10., 15. 10.,  
22. 10. 2014 

Strategije preventive, supervizijsko 
delo 

dr. Bogdan Polajner v sodelovanju z 
Mestno občino Ljubljana 

september - 
december 2014 

Spodbujanje bralne pismenosti 
Zavod republike Slovenije za 
šolstvo 

celo šolsko leto 

Predavanje in preventivna vadba: 
Pomagaj si sam – zmanjšaj in preprečuj 
bolečino v križu in vratu 

Barbka Zrnec, višja 
fizioterapevtka 

 
26. 6. 2015 

 
 

Strokovni delavci smo se imeli možnost odločati tudi za izobraževanje po lastnem izboru. Podrobnejši 
seznam individualnih izobraževanj delavcev je hranjen v arhivu šole.  
 
 
 

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; 
- urejanje šolske dokumentacije in priprava podatkov za strokovne delavce šole ter zunanje institucije; 
- vpisi in izpisi učencev 
- dodatna strokovna pomoč in svetovalna storitev. 
 
 
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. 
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 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; 
- priprava in zapis šolskih poročil za CSD;            
- 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. 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 v sodelovanju 
z Javnim zavodom Cene Štupar; 

- koordinacija programa Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje v 
sodelovanju z OŠ Livada. 

 
 NADARJENI UČENCI 
- koordinacija postopka evidentiranja nadarjenih učencev v 4. razredu; 
- izpeljava postopka identificiranja nadarjenih učencev:  
     -> testiranje s testi sposobnosti in ustvarjalnosti 
     -> izpeljava ocenjevalnih lestvic nadarjenosti z učitelji 
- koordinacija dela z nadarjenimi učenci in mentorji od 5. do 9. r; 
- načrtovanje področij dela z nadarjenimi učenci in mentorji za naslednje šolsko leto. 
 
 POKLICNA ORIENTACIJA 
- priprava rokovnika za učence 9. razreda o poteku vpisnega postopka v SŠ;  
- roditeljska sestanka s starši in učenci 9. razreda;  
- individualni razgovori z učenci in starši; 
- vpis učencev v SŠ; 
- spremljanje stanja prijav in prenosov v SŠ; 
- 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; 
- svetovanje staršem in otrokom, ki zaključijo osnovnošolsko obveznost. 
 
 
Tabela: Vpis v srednješolske programe letošnjih devetošolcev 

 
šolsko leto 

gimnazijski 
programi 

4-letni strokovni 
programi 

3-letni poklicni 
programi 

2014/2015 37% 51% 12% 
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 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, projekt Botrstvo); 
-  sodelovanje z Rdečim križem in Karitas; 
-  sodelovanje s starši dolžniki. 
 
 DRUGO 
- sodelovanje na šolskih konferencah;  
- razvijanje prostovoljnega dela študentov različnih fakultet; 
- sodelovanje pri oblikovanju učnih skupin za 8. in 9. razred; 
- sodelovanje na popravnih izpitih; 
- sodelovanje v inventurni komisiji; 
- nadomestno razredništvo; 
- izpeljava varstvenih ur; 
- nadomeščanja odsotnih učiteljev; 
- spremstvo na taboru; 
- dežurstva med glavnim odmorom; 
- sodelovanje pri preverjanju znanja na NPZ; 
- mentorstvo študentki psihologije. 
 
 SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 
- CSD Moste-Polje 
- Cona Fužine 
- ZD Moste-Polje 
- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 
- Center za psihodiagnostična sredstva 
- VVZ Miškolin 
- Zavod za šolstvo RS 
- Ministrstvo za šolstvo in šport 
- Državni izpitni center 
- Policijska postaja Moste-Polje 
- Upravna enota Ljubljana 
- Društvo za preventivno delo 
- Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) 
- Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje 
- Bolnišnična šola Ledina 
- Pediatrična klinika 
- Javni zavod Cene Štupar. 

 
 

Šolska svetovalna služba: 
Metka Weiss, psihologinja 
Damjana Govekar, socialna delavka    
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20  ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
 

VSAKODNEVNE NALOGE 
V šolskem letu 2014/2015 so učenci redno prihajali v knjižnico. Ni se povečal samo obisk v knjižnici 
pred in po pouku, ko so se učenci hodili učit, ampak je bilo tudi veliko več izdelovanja seminarskih 
nalog in PPT-jev za šolske naloge. V ta namen bi bilo v naslednjem šolskem letu dobro posodobiti IKT 
opremo za učence zadaj v knjižnici, saj so si letos ogromno izposojali šolski prenosnik. Nekoliko manj 
obiska je bilo med glavnimi odmori, saj je malica nekoliko daljša. Zaradi tega za naslednje šolsko leto 
razmišljam, da bi bila šolska knjižnica med odmorom za malico zaprta. 
Sodelovanje z učitelji je bilo dobro in raznoliko, prav tako 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. 
 
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 uradno 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 med okrog 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. Zelo pogosto se je odprtost knjižnice podaljšala tudi 
do treh ali pol štirih, če so bili v njej učenci, ki so delali domače naloge ali opravljali druge šolske 
naloge. 
Za vse razrede prve triade (izjema je bil 3. a razred) in za 4. a razred je bila organizirana tedenska 
skupinska izposoja, ki so jo učenci opravili skupaj z razrednikom. Učence smo s tem navajali na 
odgovornost do knjig in rednega vračanja knjig v šolsko knjižnico.  
Učenci so si v šolskem letu 2014/15 izposodili 9.076 enot gradiva. V večini gre za leposlovna dela in 
strokovno literaturo za izdelavo seminarskih nalog.  
 
DRUGE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE 

- razstave, 

- mednarodni projekt Mesec šolskih knjižnic s temo Šolske knjižnice – Srce šole, 

- nacionalni projekt Rastem s knjigo, 

- raziskovalne naloge, 

- projekt Naša mala knjižnica, 

- sodelovanje v slovenskem knjižnično-muzejskem mega kvizu, 

- zlata bralna značka (izlet na Avstrijsko Koroško in prireditev v Cankarjevem domu). 

 
NABAVA GRADIVA 
Ob koncu tekočega šolskega leta smo naročili 103 nove učbenike. Gre samo za dokup učbenikov, saj 
bodo sedaj v tretjem razredu trije oddelki, po nekaj učbenikov pa je zmanjkalo tudi v ostalih razredih. 
V naslednjem šolskem letu se nam lahko pojavi velika težava pri nakupu novih učbenikov, saj bo 
mnogim potekla veljavnost, denarja na računu šolskega sklada je zmanjkalo, MIZŠ pa le delno (ali pa 
sploh ne) pokriva stroške nabave in dokupa novih učbenikov. 
Pridobili smo tudi 441 novih enot gradiva za šolsko knjižnico. Od tega nam je bilo 100 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  
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21  SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT 
 
V šolskem letu 2014/2015 so v skupnosti učencev šole sodelovali predstavniki učencev vseh oddelkov 
od 1. do 9. razreda. 
V tem letu smo z učenci nadaljevali sodelovalno kulturo na naši šoli. Starejši učenci so bili v pomoč 
mlajšim pri prinašanju malic. Na prireditvah so mlajši učenci sedeli skupaj s starejšimi. Posamezni 
oddelki so se tudi povezovali in oblikovali skupne aktivnosti. Predstavnici skupnosti učencev iz 7. 
razreda, Neža Kajnc in Katarina Jozić, sta nagovorili prvošolce na sprejemu v šolsko skupnost. 
Predstavniki šolske skupnosti so se skupaj zbrali že 19. septembra. V obeležitev  mednarodnega dneva 
miru, ki je 21. septembra, smo skupaj z go. ravnateljico v parku ob naši šoli posadili drevo miru. 
Letošnja tema dneva miru je bila PRAVICA LJUDI DO MIRU. Na to temo smo se v skupnosti učencev 
pogovorili, dve sedmošolki, predsednica šolske skupnosti in njena namestnica, Patricija Malovrh 
Mlačnik in Neža Sevčnikar, sta napisali pesem o miru, ki smo jo na drevo izobesili. 
V nadaljnjih srečanjih smo se posvetili temi letošnjega Otroškega parlamenta IZOBRAŽEVANJE IN 
POKLICNA ORIENTACIJA. Mlajši otroci so po svoje opisali, kako si predstavljajo poklice, starejši so svoje 
misli strnili na plakate, ki smo jih razstavili v avli naše šole. Enotni so bili v tem, da bi želeli poklice 
spoznavati že veliko prej in radi bi imeli več izkušenj. S predstavniki 7. in 8. razredov smo obiskali 
šolsko psihologinjo, ga. Metko Weiss, ki je pojasnila, kako poteka karierna orientacija na naši šoli. 
Matej Šajn iz 8. razreda se je udeležil tabora na temo Izobraževanje in poklicna orientacija v Pacugu. 
Neža Sevčnikar je z otroci iz ljubljanskih osnovnih šol odpotovala v Bruselj, kjer so spoznali tudi 
Evropski parlament. S tremi učenci smo se udeležili območnega otroškega parlamenta v Kranjski gori, 
kjer so Patricija, Neža in Matej uspešno predstavljali našo šolsko skupnost. V načrtu smo imeli tudi 
udeležbo na srečanju mestnega parlamenta, vendar tega ob vseh šolskih obveznostih otrok nismo 
uspeli izvesti. 
V mesecu maju smo izpeljali ŠOLSKI PARLAMENT, kjer so otroci jasno in glasno povedali, kako se 
počutijo na šoli in so s tem kot predstavniki svojih oddelkov posredovali glas otrok iz vseh oddelkov. 
Prispevali so ideje, kako bi zbirali sredstva za projekte na šoli. Izrazili so željo, da se uredi dvigalo. 
Izrazili so izjemno zadovoljstvo z blazinami, ki smo jih dobili v avlah v vseh treh nadstropjih. Pohvalili 
so urejenost šole in hrano. Ni jim bilo težko izpostaviti tudi težav. Želeli bi imeti več odmora in radi bi 
puščali čevlje pred vhodom. Pogovor, ki sta ga vodili Neža in Patricija iz 7. razreda, je z otroki, 
ravnateljico Barbaro Smrekar in svetovalno delavko Damjano Govekar potekal kot prava razprava. 
Pohvaliti moram sodelovalno naravnanost predstavnikov oddelkov ter trud in prizadevnost vseh 
otrok, ki so pomagali pri izvedbi naših projektov v šolskem letu 2014/2015. 
 
Mentorica: Nataša Govekar, socialna pedagoginja    
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22  PEDAGOŠKA PRAKSA  
 

      
 

Mentor Študent Fakulteta 
Letnik 
študija 

Smer študija Čas opravljanja prakse 

Vesna Lukežič Sara Marolt Pedagoška 
fakluteta 

4. specialna in 
rehabilitacijsk
a pedagogika 

10 dni 

Vesna Lukežič Sara Marolt in 
Simona Pajnkiher 

Pedagoška 
fakluteta 

4. specialna in 
rehabilitacijsk
a pedagogika 

1 dan - hospitacije 

Vesna Lukežič Neja Šeme in 
Saša Širnik 

Pedagoška 
fakluteta 

4. specialna in 
rehabilitacijsk
a pedagogika 

1 dan - hospitacije 

Vesna Lukežič Sara Marolt Pedagoška 
fakluteta 

4. specialna in 
rehabilitacijsk
a pedagogika 

2.3.2015 - 25.5.2015 

Maja Mavsar Tjaša Janežič Pedagoška 
fakulteta 
Ljubljana 

4. Razredni 
pouk 

6. 4. 2015 - 24. 4. 2015 

Mirela 
Kapetanović 
Mujkić 

Nina Rahija Pedagoška 
fakulteta v 
Ljubljani 

3. matematika 
in 
računalništvo 

9. 4. 2015 - 24. 4. 2015 

Polona 
Theuerschuh 

Nina Rahija Pedagoška 
fakulteta v 
Ljubljani 

3. matematika 
in 
računalništvo 

9. 4. 2015 - 24. 4. 2015 

Petra Mikeln Nina Gorkič Filozofska 
fakulteta 

1. letnik 
magiste

rija 

angleščina 13. 4. 2015 - 21. 4. 2015 

Petra Mikeln Barbara Jurša Filozofska 
fakulteta 

pridobit
ev 

pedago
ško-

andrag
oške 

izobraz
be 

angleščina 1. 10. 2014 - 15. 5. 2015 
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Mentor Študent Fakulteta 
Letnik 
študija 

Smer študija Čas opravljanja prakse 

Klemen Adamič Matej Sok Fakulteta za 
šport 

1. druga 
bolonjska 
stopnja, 
športna 
vzgoja 

42 ur, med 31. marcem 
in 29. majem 2015 

Klemen Adamič Adam Kastrevc Fakulteta za 
šport 

3. letnik prva 
bolonjska 
stopnja, 
športna 
vzgoja 

30 ur, med 18. marcem 
in 29. majem 2015 

Tatjana Pecin 
Završan 

Valentina 
Vukšinič 

Filozofska 
fakulteta 

3. zgodovina 7. 4. 2015 - 24. 4. 2015 

Tatjana Pecin 
Završan 

Dušan Škafar Filozofska 
fakulteta 

nastopi 
za 

strokov
ni izpit 

zgodovina 9. 2. 2015 - 17. 3. 2015 

Mojca Miklavčič Nataša Stanišič Pedagoška 
fakulteta 

1. razredni pouk 10. 11. 2014 - 14. 11. 
2014 
1. 12. 2014 - 5. 12. 2014 

Nataša Govekar Špela Reberc Pedagoška 
fakluteta 

2. socialna 
pedagogika 

2 tedna 
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23 PRIDOBITEV UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV 
      (01.09.2014 – 30.06.2015) 
 
 

UČILO VREDNOST V EUR ŠTEVILO 

TABLA BELA 208,36 1 

PRENOSNI RAČUNALNIK 656,18 1 

PRENOSNI RAČUNALNIK 1.044,20 2 

iPAD 388,26 1 

TELEVIZIJA 397,58 1 

PRENOSNI RAČUNALNIK 711,61 1 

ROČNI MIKROFON 199,32 1 

NAGLAVNI MIKROFON 272,12 1 

PROJEKTOR 471,54 1 

FOTOAPARAT 289,25 1 

TISKALNIK 138,82 1 

PROJEKTOR 471,54 1 

TRAČNA BRUSILKA 1.571,69 1 

RAČUNALNIK 56,69 1 

BRUSILNI STROJ 753,78 1 

PRENOSNI RAČUNALNIK 699,49 4 

PROJEKTOR 729,36 2 

PROJEKTOR 831,71 1 

LINK KOCKE-komplet 181,10 3  

MIKROSKOP 1.944,96 10 

ŽOGE 541,40 35 

FLOORBALL PALICE-set 317,86 1 

OVIRE ZA ATLETIKO 265,24 6 
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Letno poročilo o samoevalvaciji šole  

   

   

 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 kakovosti delovnega okolja in kakovosti medsosebnih odnosov v delovnem okolju, saj 
po mojem prepričanju to pomembno vpliva na kakovost dela. 
 
 
Mnenja, ki jih predstavljam v poročilu, so pridobljena na podlagi izpolnjevanja anketnega 
vprašalnika, katerega so zapolseni izpolnili in ga s seboj prinesli na letni pogovor. Na podlagi 
tega je potekal tudi pogovor med zapolsenim in ravnateljico. 
 
 
Vprašalnik je sestavljalo pet odprtih vprašanj, ki se nanašajo na opravljanje dela v okolju naše 
šole.  
Strokovni delavci so večinoma dobro sprejeli vprašanja in nanje tudi zavzeto odgovorili. Le 
nekateri so vprašalnik sprejeli slabo, nekateri so se ob izpolnjevanju počutili celo ogrožene.  
Namen vprašanj je bil, da strokovni delavci razmislijo o bistvu našega poklicnega dela in 
poiščejo področja, kjer smo kot šola dobri in uspešni. Razmisleku je bilo izpostavljeno tudi 
delovanje kolektiva in seveda tudi ocena lastnega dela ter postavljanje osebnih srednjeročnih 
ciljev. 
 
 
V nadaljevanju predstavljam vprašalnik:  
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V nadaljevanju predstavljam odgovore na posamezna vprašanja. Številni odgovori so se 
večkrat ponovili, predstavljam njihove povzetke po posameznih vprašanjih: 
 
 
Katere 3 nasvete bi dali vašemu nasledniku v službi? 
 
Milsi na dobro učencev. 
Razmišljaj s svojo glavo. 
Ne vpletaj se v manipulacije. 
Sprejeti otroke in njihove starše take, kot so. 
Biti dosleden in vztrajen pri svojem delu. 
Potreben je iskren in spoštljiv odnos med sodelavci ter med strokovnimi delavci šole in 
učenci ter njihovimi starši. 
Potrebno je biti suveren in kreativen  pri svojem delu. 
Pomembno in potrebno se je truditi za dobre odnose. 
Potrebno se je vživljati v situacije drugih – razvijati in graditi na empatiji. 
Če hočeš biti dober učitelj, moraš imeti rad to delo in biti pripravljen pomagati drugim 
ljudem. 
Učitelj mora biti pri svojem delu fleksibilen in suveren pri uresničevanjuu učnega načrta. 
Prilagajati ga je potrebno glede na populacijo in razmere. 
Odlično je, če ima učitelj smisel za humor in ga vključuje v situacije v razredu. 
Učitelj naj bo pozitivna in poštena oseba, vzgaja in uči naj s srcem. 
Učitelj naj se v šolskem okolju uveljavi s strokovnim znanjem in delovno naravnanim 
odnosom v kolektivu. 
Radi imejmo sebe, otroke in naše delo. Zavedajmo se, da je delo z ljudmi v današnjem času 
eno najzahtevnejših, zato so iskreni odnosi še toliko bolj pomembni. 
Do otrok je potrebno biti pošten, pomembno je, da jih poslušamo. 
Učitelj naj razmišlja in deluje pozitivno, vedno naj stoji za svojimi besedami, dejanji in 
vrednotami. 
Nikoli ne smemo pozabiti, da smo v šoli zaradi otrok. 
Učitelj naj vedno išče resnico. 
Uživaj in se veseli dela, saj tudi veliko da. 
 
 
 
Naštejte 5 pozitivnih lastnosti naše šole 
 
Šola ima dolgo tradicijo – v letu 2015 že 160 let. 
Dobra opremljenost učilnic in čistoča šole. 
Urejenost šole. 
Možnost sodelovanja pri veliko projektih. 
Sprotna in natančna obveščenost zapolenih. 
Funkcionalnost in urejenost spletne strani šole. 
Enakomerna razporeditev ostalega dela v kolektivu. 
Dostopnost in sodelovalna naravnanost vodstva. 
Kakovostna povezanost šole z okoljem  ter sodelovanje šole navzven. 
Smo šola, ki ima razvito dobro prakso dela z učenci s posebnimi potrebami. 
Spoštuje se avtonomnost učitelja v okviru uresničevanja učnega načrta. 
Organizacija dela na šoli je zelo dobra. 
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Kakovostna šolska prehrana. 
Urejena in dobro opremljena šola. 
Razvita je kultura medsebojne pomoči znotraj kolektiva in vodstva do zapolenih. 
Tehnični kader je odličen. 
Šola daje občutek skupnosti in naravnanosti na učence. 
Nahaja se v lepem okolju. 
Stvari na šoli so urejene na vseh področjih. 
Učenci vedo, na koga se lahko obrnejo, če so v stiski in se počutijo varno. 
Učilnice so dobro in sodobno opremljene. 
Urejenost zunanjih površin in igrišč je opazna. 
Šolska svetovalna služba je v veliko pomoč in oporo. 
Naša šola vzgaja za vrednote in zahteva spoštovanje le-teh.  
 
 
Naštejte 5 pozitivnih lastnosti našega kolektiva 
 
V kolektivu se znamo veseliti uspehov učencev in kolegov in damo priznanje. 
V napetostih in težkih situacijah je vedno nekaj različnih ljudi, ki pripomorejo k premostitvi 
situacije. 
Kolektiv je delaven, strokoven. Pohvaliti je potrebno sodelovanje s svetovalno službo. 
Medsebojna pomoč in podpora. 
Vsakdo lahko najde sodelavca, ki mu lahko zaupa in se nanj zanese, čeprav smo si zelo 
različni. 
Oblikujemo skupna stališča in sprejemamo timske odločitve – oboje je pomembno in 
potrebno za razvijanje pripadnosti. 
Zaposleni imamo občutek, da je vsak pomemben. 
Trudi se osebnostno rasti, se izobraževati. 
Tehnično osebje je zelo v redu. 
Trudim se, da v vseh raznovrstnih situacijah iščem le pozitivno. 
 
 
Kdaj nazadnje ste naredili več kot je bilo od vas zahtevano? Kako je prišlo do tega in kaj 
natančno ste naredili? Se je vaš napor izplačal? Kako? 
 
Strokovni delavci so predstavili različne situacije in primere v praksi. Vsem pa je skupno, da 
so se v dani situaciji vedno odločili v dobro učenca. V situacijo so vložili dodaten čas, napor, 
znanje in izkušnje. Nikomur ni bilo žal, da je tako ravnal in notranje zadovoljstvo nikoli ni 
izostalo. Sledi še povratno pozitivno sporočilo staršev in vodstva šole. 
 
 
Opredelite vsaj tri profesionalne cilje, ki jih želite uresničiti v naslednjih 3 letih  
 
V največji meri so strokovni delavci izrazili potrebo oziroma skrb za osebnostni razvoj, saj se 
zavedajo in občutijo, kako zahtevno je delo učitelja. Prav zaradi tega je pogosto izražena 
namera za izpopolnjevanje v medosebni komunikaciji ter skrb za telesno in duševno zdravje. 
Sledi potreba po razvijanju veščin za delo z učenci, ki imajo različne težave. 
Nekateri med njimi pa načrtujejo zaključek formalnega študija. 
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Usmeritve za naslednje šolsko leto 

 
 
Na splošno so strokovni delavci pozitivno sprejeli postavljena vprašanja. Moj namen pa je 
bil usmeriti razmišljanje v dobre stvari, ki že obstajajo v praksi naše šole ter v razmislek o 
načrtovanju le-teh. 
Zavedam se, da vsmo vse bolj izpostvaljeni res različnim in za vse novim situacijam. Zato je 
potrebno, da se usmerimo k iskanju rešitev in načrtovanju strategij. Vsaka drugačna pot ne 
vodi k rešitvam in napredku. Ob tem pa je pomembno pridobiti mnenja sodelavcev pri 
iskanju rešitev. 
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.  
Odgovori strokovnih delavcev kažejo, da obstoječa praksa spodbuja sodelovanje med nami, 
zaposlenimi ter med zaposlenimi in starši naših učencev. In zahtevnim situacijam bomo kos 
le na ta način, da razvijamo svoje sposobnosti, da drug drugemu dajemo realne povratne 
informacije o delu in da se o tem odkrito pogovorimo 
 
 
 

Barbara Smrekar, 
ravnateljica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


