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1  UVOD 
 
 

Zaključili smo jubilejno leto – obeležili smo 160 let delovanja OŠ Polje, poleg tega je bilo to sedmo 
šolsko leto, odkar Osnovna šola Polje deluje kot samostojna osnovna šola. 
V septembru 2016 smo morali zaradi prostorske stiske pouk za tri oddelkew prvega razreda izvajati 
na ločeni  lokaciji Zadobrovška 1. 
 
Načrtovano vzgojno-izobraževalno delo za preteklo šolsko leto smo v pretežni meri izvedli. Kljub 
omejenim finančnim možnostim smo z veliko mero vztrajnosti in motivacije svoje delo opravili 
kakovostno in prizadevno. Veseli smo, da nam večina staršev naših učencev sporoča, da z nami 
dobro sodelujejo.   
Nacionalno preverjanje znanja v devetem razredu je opravljalo 49 učencev iz treh predmetov: 
matematike, slovenskega jezika ter biologije. Rezultati učencev so bili nižji od državnega povprečja 
in sicer najnižji pri matematiki.  
V šestem razredu pa je 56 učencev opravljalo  nacionalno preverjanje znanja iz matematike, 
slovenskega jezika ter angleškega jezika. Učenci so dosegli podpovprečne rezultate pri vseh treh 
predmetih, najslabše pri matematiki, kjer so bili kar 13% pod državnim povprečjem in najboljše 
rezultate pri angleškem jeziku, kjer so bili pod povprečjem 2%. Podrobnejše rezultate si lahko 
ogledate na straneh 12 in 13. 
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, 16 učencev šole je zaključilo pouk z nezadostnimi 
ocenami - 11 s po 1 nezadostno oceno, 2 z dvema nezadostnima ocenama in 3 učenci s tremi ali več 
nezadostnimi ocenami. Največji delež nezadostnih ocen je pri angleškem jeziku (6 nezadostnih), 
sledijo kemija (5 nezadostnih), naravoslovje in slovenski jezik (po 4  nezadostne ocene) ter pri fiziki 
(3 nezadostne ocene) in še posamezne ocene pri  matematiki, geografiji. 
V 2., 4., 6. ter v 7. razredu po en učenec razred ponavlja, v 6. razredu pa 4 učenci napredujejo z 
nezadostno oceno. V junijskem roku so 4 učenci uspešno opravili popravne izpite, ostali trije pa  v 
avgustovskem roku. Dva učenca nista bila uspešna, eden od njiju nadaljuje osnovnošolsko 
izobraževanje v programu za odrasle, drugi učenec bo imel možnost opravljana popravnega izpita v 
šolskem 2017/2018. 
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.  
Na šoli se zavedamo pomena zdravja in zdravega načina življenja, dobrih medsebojnih odnosov in 
skrbi za čisto in prevsem varno okolje. Vse navedeno skušamo razvijali tudi preko številnih 
dejavnosti, tudi v okviru raznih projektov.  
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 11 razikovalnih nalog, od 
katerih je bila velika večina nagrajenih tudi na državnem nivoju. 
 
V okviru uresničevanja vzgojnega načrta šole si prizadevamo omejiti pojave nasilja, izboljšati 
odgovornost učencev do šolskega dela in okrepiti njihovo osebno odgovornost in vzgojno delovanje 
šole. Dosedanje izkušnje so dobre in dragocene za delo v prihodnjih letih. 
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V poročilu predstavljamo naše dejavnosti na številnih področjih, saj se trudimo v okviru le-teh 
vzpodbujati in podpirati učence, da 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. 
Novih nalog in izzivov ni malo, a se jih lotevamo odgovorno in odločno. Delo poteka v urejenih in 
dobro opremljenih prostorih, vsi zaposleni pa se trudimo, da delo opravimo dobro, z medsebojnim 
sodelovanjem, spoštovanjem in osebno odgovornostjo pa želimo biti zgled našim učencem. 
                                  
                                  
                                 Barbara Smrekar,  
                                                                                                                                           ravnateljica 
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2  UČNI USPEH OB KONCU POUKA 
 

 
Podatki v preglednicah prikazujejo povprečne ocene po predmetih v posameznih oddelkih po 
popravnih izpitih v juniju 2017. Za oddelke prvih in drugih razredov ni preglednic, ker so ocenjeni 
opisno. 
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Število pozitivnih, negativnih in neocenjenih učencev  
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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 

2. A 0 0 0 0 0 0 / 0 

2. B 0 0 0 0 0 0 / 0 

2. C 1 0 0 1 1 0 / 0 

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

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 0 0 1 1 1 0 / 0 

4. C 0 0 0 0 0 0 / 0 

SKUPAJ 4.R 0 0 1 1 1 0 / 0 

5. A 0 0 0 0 0 0 / 0 

5. B 0 0 0 0 0 0 / 0 

5. C 0 0 0 0 0 0 / 0 

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

6. A 0 0 0 0 0 0 / 0 

6. B 3 1 1 5 1 4 / 0 

SKUPAJ 6.R 3 1 1 5 1 4 / 0 

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

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

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

8. A 2 0 0 2 0 0 1* +  1 0 

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

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

9. A 2 1 1 4 0 0 2* +  2 0 

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

SKUPAJ 9.R 3 1 1 5 0 0 2* +  3 0 

ŠOLA  skupaj 11 2 3 16 4 4 4* +  5 1 
* Popravne izpite opravili v spomladanskem roku. 
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2.1  USPEH PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA 
 

Redni rok: 

 4. maj 2017 - matematika (6. in 9. r ) 

 8. maj 2017 - slovenščina (6. in 9. r ) 

 10. maj 2017 -  angleščina (6. r ), biologija (9. r ) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SLJ (%) MAT (%) LUM (%) 

9.A 36,20 45,58 46,52 

9.B 43,71 50,48 46,96 

OŠ POLJE, 9. razred 39,93 47,87 46,65 

SLO POVPREČJE 9.R 46,38 58,35 50,92 

Δ ─6,45 ─10,48 -4,27 
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 SLJ (%) MAT (%) TJA (%) 

6.A 41,83 37,42 50,79 

6.B 43,56 36 57,59 

OŠ POLJE, 6. razred 42,75 36,57 54,97 

SLO POVPREČJE 6.R 51,61 49,62 57,35 

Δ        ─8,86 ─13,05 -2,38 
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3  REALIZACIJA POUKA 
 

PREDMET 

Št. 
načrt. 

ur     
A, B, C oddelek 

SKUPAJ 

  

    ure % ure % ure % ure % 

    1. A 1. B   1. C 

SLJ 210 209, 99,52 211 100,48 630 150,00 210 100,00 

MAT 140 141 100,71 141 100,71 424 151,43 142 101,43 

SPO 105 107 101,90 105 100,00 314 149,52 102 97,14 

LUM 70 68 97,14 71 101,43 209 149,29 70 100,00 

GUM 70 68 97,14 70 100,00 207 147,86 69 98,57 

ŠPO 105 109 103,81 106 100,95 323 153,81 108 102,86 

SKUPAJ 700 702 100,29 704 100,57 2107 100,33 701 100,14 

  2. A 2. B  2. C 

SLJ 245 252, 102,86 247, 99,88 499 101,84 250 102,04 

MAT 140 148 105,71 142 99,88 290 103,57 144 102,86 

TJA 70 55 78,57 61 99,88 116 82,86 59 84,29 

SPO 105 105 100,00 106 99,88 211 100,48 105 100,00 

LUM 70 71 101,43 71 99,88 142 101,43 73 104,29 

GUM 70 68 97,14 71 99,88 139 99,29 70 100,00 

ŠPO 105 105 100,00 106 99,88 211 100,48 105 100,00 

SKUPAJ 805 804 99,88 804 99,88 2414 99,96 806 100,12 

    3. A 3. B    

SLO 245 244 99,59 249 101,63 493 100,61   

MAT 175 177 101,14 176 100,57 353 100,86   

SPO 105 105 100,00 102 97,14 207 98,57   

LUM 70 68 97,14 68 97,14 136 97,14   

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

ŠPO 105 103 98,10 100 95,24 203 96,67   

SKUPAJ 770 764 99,22 763 99,09 1527 99,16   

    4. A 4. B   4. C 

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

MAT 175 170 97,14 180 102,86 350 100,00 174 99,43 

TJA 70 67 95,71 70 100,00 137 97,86 69 98,57 

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

GUM 52,5 51 97,14 51 97,14 102 97,14 52 99,05 

NIT 105 104 99,05 103 98,10 207 98,57 106 100,95 

DRU 70 71 101,43 67 95,71 138 98,57 68 97,14 

ŠPO 105 113 107,62 106 100,95 219 104,29 105 100,00 

SKUPAJ 822,5 818 99,45 820 99,70 2457 99,57 819 99,57 

    5. A 5. B   5. C 

SLJ 175 174 99,43 173 98,86 347 99,14 170 97,14 

MAT 140 140 100,00 140 100,00 280 100,00 140 100,00 

NIT 105 106 100,95 103 98,10 209 99,52 106 100,95 

DRU 105 106 100,95 105 100,00 211 100,48 102 97,14 

LUM 70 70 100,00 70 100,00 140 100,00 69 98,57 

GUM 52,5 51 97,14 50 95,24 101 96,19 50 95,24 

ŠPO 105 105 100,00 105 100,00 210 100,00 105 100,00 

TJA 105 101 96,19 105 100,00 206 98,10 103 98,10 

          

GOS 35 35 100,00 36 102,86 71 101,43 37 105,71 

SKUPAJ 892,5 888 99,50 887 99,38 2657 99,23 882 98,82 
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    6. A 6. B   

SLJ 175 169 96,57 166 94,86 335 95,71 

TJA 140 149 106,43 147 105,00 296 105,71 

GEO 35 25 71,43 29 82,86 54 77,14 

ZGO 35 34 97,14 37 105,71 71 101,43 

MAT 140 126 90,00 112 80,00 238 85,00 

NAR 70 75 107,14 68 97,14 143 102,14 

LUM 35 34 97,14 37 105,71 71 101,43 

GUM 35 31 88,57 31 88,57 62 88,57 

GOS 52,5 52 99,05 49 93,33 101 96,19 

TIT 70 60 85,71 73 104,29 133 95,00 

ŠPO 105 112 106,67 104 99,05 216 102,86 

SKUPAJ 892,5 867 97,14 853 95,57 1720 96,36 

    7. A 7. B   

SLJ 140 140 100,00 144 102,86 284 101,43 

TJA 140 153 109,29 151 107,86 304 108,57 

GEO 70 54 77,14 53 75,71 107 76,43 

ZGO 70 59 84,29 53 75,71 112 80,00 

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

MAT 140 141 100,71 152 108,57 293 104,64 

LUM 35 40 114,29 35 100,00 75 107,14 

GUM 35 34 97,14 33 94,29 67 95,71 

TIT 35 35 100,00 32 91,43 67 95,71 

ŠPO 70 76 108,57 77 110,00 153 109,29 

DKE 35 34 97,14 34 97,14 68 97,14 

SKUPAJ 875 877 100,23 874 99,89 1751 100,06 

    8. A 8. B   

SLJ 122,5 141 115,10 130 106,12 271 110,61 

TJA 105 131 124,76 126 120,00 257 122,38 

GEO 52,5 41 78,10 39 74,29 80 76,19 

ZGO 70 54 77,14 66 94,29 120 85,71 

BIO 52,5 53 100,95 54 102,86 107 101,90 

KEM 70 67 95,71 73 104,29 140 100,00 

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

MAT 140 141 100,71 137 97,86 278 99,29 

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

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

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

TIT 35 35 100,00 33 94,29 68 97,14 

ŠPO 70 85 121,43 75 107,14 160 114,29 

SKUPAJ 892,5 919 102,97 912 102,18 1831 102,58 

  9. A 9. B   

SLJ 144 161 111,81 156 108,33 317 110,07 

TJA 96 116 120,83 104 108,33 220 114,58 

GEO 64 52 81,25 57 89,06 109 85,16 

ZGO 64 56 87,50 64 100,00 120 93,75 

BIO 64 75 117,19 74 115,63 149 116,41 

KEM 64 66 103,13 64 100,00 130 101,56 

FIZ 64 69 107,81 71 110,94 140 109,38 

MAT 128 131 102,34 131 102,34 262 102,34 

LUM 32 34 106,25 38 118,75 72 112,50 

GUM 32 36 112,50 36 112,50 72 112,50 

ŠPO 64 75 117,19 79 123,44 154 120,31 

SKUPAJ 816 871 106,74 874 107,11 1745 106,92 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Št. načrtovanih ur Št. realiziranih ur 

    ure % 

Izbrani šport – gimnastika 35 32 91,43 

Šport za sprostitev 35 35 100,00 

Turistična vzgoja 35 24 68,57 

Nemščina 1 70 74 105,71 

Nemščina 2 70 75 107,14 

Nemščina 3 64 62 96,88 

Španščina 1 70 67 95,71 

Španšćina 2 70 66 94,29 

Španščina 3 64 66 103,13 

Likovno snovanje 1 35 28 80,00 

Urejanje besedil 35 29 82,86 

Izbrani šport – odbojka 35 32 91,43 

Izbrani šport – nogomet 35 33 94,29 

Multimedija 35 32 91,43 

Državljanska kultura 32 33 103,13 

Srečanja s kulturami in načini življenja 35 33 103,13 

Računalniška omrežja 32 30 93,75 

IZBIRNI SKUPAJ 787 751 95,15 

 

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Št. načrtovanih ur Št. realiziranih ur 

    ure % 

Nemščina N2N 70 63 90,00 

Šport NŠP 35 33 94,29 

Računalništvo NRA  35 31 88,57 

Tehnika NTE 35 35 100,00 

Neobvezni drugi tuji jezik nemščina 70 62 88,57 

Neobvezni prvi tuji jezik angleščina N1A-1.A 70 61 87,14 

Neobvezni prvi tuji jezik angleščina N1A-1.B 70 63 90,00 

Neobvezni prvi tuji jezik angleščina N1A-1.C 70 61 87,14 

NEOBVEZNI IZBIRNI SKUPAJ 455 409 90,71 

 

 

 

 
REALIZACIJA   

SPLOŠNI PREDMETI 
100,46% 

 
REALIZACIJA   

IZBIRNI PREDMETI 
95,15% 

 

REALIZACIJA   
NEOBVEZNI IZBIRNI 

PREDMETI 
90,71% 

 

REALIZACIJA POUKA 
2016/17 

95,44% 
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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 % 
  Oddelki SKUPAJ 

  ure % 

    1. A 1. B 1. C   

DOP. P.   28   26   17       

DOD. P.    3   7   8       

SKUPAJ  35 31 88,6 33 94,3 25 71,4 89 85 

    2. A 2. B 2. C   

DOP. P.   33   18   26      

DOD. P.    9   18   9      

SKUPAJ  35 42 120 36 103 35 100 113 107 

    3. A 3. B     

DOP. P.   26   18         

DOD. P.    6   16         

SKUPAJ  35 32 91,4 34 97,1   66 94 

    4. A 4. B 4. C   

DOP. P.   23   31   26      

DOD. P.    10   4   9      

SKUPAJ  35 33 94,3 35 100 35 100 103 98 

    5. A 5. B 5. C   

DOP. P.   19   25   25       

DOD. P.    16   8   8       

SKUPAJ  35 35 100 33 94,3 33 94,3 101 96 

 
 
 
 
 
Število učencev po oddelkih, vključenih v dopolnilni oz. dodatni pouk  
 

 
 

 
 
 
 
 

Odde
lek 

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

Št. 
učenc
ev 

16 20 23 25 24 26 20 22 21 20 21 19 17 14 

 
SLJ 
6 

MAT 
6 

TJA 
6 

SLJ 
7 

MAT 
7 

FIZ 
8 

KEM 
8 

TJA 
8 

FIZ 
9 

KEM 
9 

TJA 
9 

Oddelek 
A 

18 17 0 18 15 19 10 7 11 9 10 

Oddelek 
B 

15 16 27 16 17 20 10 7 11 13 8 

SKUPAJ 43 33 27 34 32 39 20 14 22 22 18 
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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 19 109% 18 103% 19 108,57 56 160% 

5. 17,5 18 103% 18 103% 22 125,71 58 166% 

6. 35 37 106% 38 109% 0 0,00 75 107% 

7. 35 40 114% 38 109% 0 0,00 78 111% 

8. 35 38 109% 42 120% 0 0,00 80 114% 

9. 32 37 116% 38 119% 0 0,00 75 117% 

     

   
  REALIZACIJA UR  

ODDELČNE 
SKUPNOSTI 

129 % 

 
 

 PREDMET 
Št. 

načrt. 
ur  

ure % 

   TJA 6. razred 

DOP. P.   13   

DOD. P.    17   

SKUPAJ  35 30 85,7 

   MAT 6. razred 

DOP. P.   24   

DOD. P.    2   

SKUPAJ  35 26 74,3 

   SLJ 6.  razred 

DOP. P.  21   

DOD. P.   7   

SKUPAJ  35 28 80 

  SLJ 7. razred 

DOP. P.   30   

DOD. P.    0   

SKUPAJ  35 30 85,7 

  MAT 7. razred 

DOP. P.   31   

DOD. P.    0   

SKUPAJ  35 31 88,6 

   TJA 8. razred 

DOP. P.   22   

DOD. P.    7   

SKUPAJ  35 29 82,9 

 PREDMET 
Št. 

načrt. 
ur  

ure % 

    TJA 9. razred 

DOP. P.  27   

DOD. P.    0   

SKUPAJ  32 27 84,4 

  FIZ 8. razred 

DOP. P.   14   

DOD. P.    11   

SKUPAJ  17,5 25 142,9 

 FIZ 9. razred 

DOP. P.   12   

DOD. P.    1   

SKUPAJ  17,5 13 74,3 

   KEM 8. razred 

DOP. P.   19   

DOD. P.    0   

SKUPAJ  19 19 100 

  KEM 9. razred 

DOP. P.  10  

DOD. P.   6  

SKUPAJ  16 16 100 

  

REALIZACIJA  
DOPOLNILNEGA IN 

DODATNEGA POUKA 
93,4% 
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7  DNEVI DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE 
 

 
 

Dnevi dejavnosti so bili izvedeni v skladu z načrtom  strokovnih aktivov, ki je bil izdelan v maju 2016.   
 
 
 
1. RAZRED 
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2. RAZRED          
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3. RAZRED     
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4. RAZRED     
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5. RAZRED 
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6. RAZRED 
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7. RAZRED  
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8. RAZRED 
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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. 2016 

MIKLAVŽEV GLASBENI VEČER  
Mojca Prelogar 
Alenka Morel 

8. 12. 2016 

NOVOLETNO SREČANJE  Vesna Gros 15. 12. 2016 

PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN 
ENOTNOSTI IN NOVOLETNA PRIREDITEV 

Mladen Kopasić 23. 12. 2016 

SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST Judita Mihev 15. 3. 2017 

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU 

Mojca Jurič 
Mateja Petan 

7. 2. 2017 

PRIREDITEV OB EKO DNEVU IN 160 LETNICI ŠOLE 
Alenka Morel 
Anja Bizjak 

8. 4. 2017 
(sobota) 

VALETA 
Vesna Gros 
Mateja Drnovšek 

15. 6. 2017 

PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN 
PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 

Maria Erzsebet Delić 
Polona Robida Rous 

23. 6. 2017 
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8  ŠOLE V NARAVI, TABORI in TEČAJI PLAVANJA 
 

 
Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni 
izven prostora šole.  
Program šol v naravi skladno z Zakonom o osnovni šoli izvajamo kot del obveznega programa in 
drugih dejavnosti.V okviru nadstandardnega programa smo izvedli naslednji program: 
 
 

RAZRED KRAJ/DOM DATUM DNEVI V 

TEDNU 

ŠT. 

DNI 

VODJA 

5. R POREČ/ŠPADIČI 
12. 9. -  16. 9. 

2016 
PON - PET 5 

VESNA SRŠE 

Nadomestni 
program:  
Nataša Frelih 

PROJEKTNI 

TEDEN 

(ZGO-ASTRO) 

CŠOD MEDVED 
21. 11. – 25. 11. 

2016 
PON - PET 5 

MATEJA 

DRNOVŠEK 

6. R ROGLA  30. 1. - 3. 2. 2017 PON - PET 5 

KLEMEN ADAMIČ 

Nadomestni 
program:  
Alenka Kocjančič 

 
 
 

 
 

 

 
 

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. 

 
 

RAZRED DEJAVNOST TERMIN 
DNEVI V 
TEDNU 

ŠT. DNI IZVAJALEC 

1. R 
TEČAJ PLAVANJA, 
dnevni obisk bazena 

od 7. 11. 2016  
do 18. 11. 2016 

PON - PET 10 
Javni zavod 
ŠPORT LJUBLJANA 

3. R 
TEČAJ PLAVANJA, 
dnevni obisk bazena 

od 19. 9. 2016  
do 30. 9. 2016 

PON - PET 10 
Javni zavod 
ŠPORT LJUBLJANA 
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10  SODELOVANJE S STARŠI 
 
 
 

 RODITELJSKI SESTANKI GOVORILNE URE 

RAZRED ŠTEVILO SESTANKOV % UDELEŽBE 
Število opravljenih 

razgovorov 

1. A 4 92,4 110 

1. B 4 72,9 95 

1. C 4 73,9 98 

2. A 3 70,3 98 

2. B 3 81,3 113 

2.C 3 66,7 74 

3. A 3 70,8 56 

3. B 3 85,3 68 

4. A 3 70,8 68 

4. B 3 56 72 

4. C 3 69,3 61 

5. A 3 73,7 18 

5. B 3 77,2 81 

5. C 3 74,9 72 

6. A 3 73,8 51 

6. B 3 81 86 

7. A 3 63,1 54 

7. B 3 55,6 27 

8. A 3 76 39 

8. B 4 58,8 89 

9. A 3 74,7 76 

9. B 3 88,1 43 

 70 73 1549 
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11  PODALJŠANO BIVANJE 
 
 

Osnovni cilj podaljšanega bivanja je učencem zagotoviti spodbudno, zdravo in varno psihosocialno in 
fizično okolje  za razvoj in izobraževanje ter jim omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje 
obveznosti za šolo in jim v primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč. Pomemben cilj 
podaljšanega bivanja je tudi, 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. V okviru podaljšanega bivanja učencem omogočamo 
skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa posamezne dejavnosti. 
Učenci se učijo 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 okviru razširjenega programa je šola izvajala glede na potrebe učencev in staršev podaljšano 
bivanje v desetih oddelkih;  treh na Stari šoli in sedmih na matični šoli. 
V okviru podaljšanega bivanja smo izvajali naslednje dejavnosti: kosilo, sprostitveno dejavnost, 
samostojno učenje in usmerjen prosti čas. Prioritetni cilji so bili spoštovanje sebe, drugih in okolja, 
skrb za slovenski jezik ter gibanje. Ob jubilejnem letu, 160. obletnici delovanja šole, pa smo na vseh 
področjih izvajali različne dejavnosti  povezane s šolsko preteklostjo in prepletenostjo s sodobnim 
časom. 
 
Pri kosilu smo otroke navajali na kulturno vedenje pri jedi,  na pravilno uporabo jedilnega pribora, 
na redno in temeljito umivanje rok. Učence smo spodbujali k zadostnemu uživanju primerne količine 
hrane in k pokušanju tiste, ki so jo sprva zavračali.  
 
Sprostitvena dejavnost je bila namenjena počitku, sprostitvi in obnavljanju psihofizičnih moči 
učencev in se je odvijala tako v pasivni kot aktivni obliki. Sprostitvene dejavnosti so se časovno 
ujemale z biološko manjšo sposobnostjo učencev in so bile organizirane po kosilu ali  po pouku. 
Učenci so počivali, se igrali s kakovostnimi igračami, brali, poslušali zgodbe, glasbo in se preprosto 
družili. Učenci so imeli možnost s pomočjo učitelja sami izbirati dejavnost. V času sprostitvenih 
dejavnosti smo stremeli, 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 njihovi primarni potrebi. 
Uporabljali smo šolsko igrišče z igrali, park, baseballsko igrišče in atletsko igrišče. Vsak oddelek je 
imel tudi možnost uporabe telovadnice, kjer smo izvajali gibalne urice, ki so jih otroci komaj čakali. 
 
Pri samostojnem učenju se cilji v podaljšanem bivanju prepletali in nadgrajevali z vzgojno-
izobraževalnimi cilji pouka, od koder so izhajale tudi vsebine ob upoštevanju interesov, potreb in 
želja  učencev.  V okviru samostojnega učenja je potekalo usmerjanje in navajanje učencev na 
samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci so znanje, ki so ga pridobili pri pouku ali 
zunaj pouka dodatno potrdili, ga razširili, poglobili, sistematizirali in poskusili uporabiti v novih 
situacijah. Učitelji si skrbeli za redno, kakovostno in samostojno opravljanje učnih obveznosti. Če je 
bilo potrebno so jih skupaj z razrednim učiteljem in učenci smiselno prilagajali glede na bioritme, 
fizične potrebe in sposobnosti in po potrebi celo individualizirali. Razvijali so pisalne, bralne in 
govorne spretnosti ter utrdili nove učne vsebine. 
 
V času ustvarjalnega oz. usmerjena prostega časa smo obravnavali tedenske teme iz letnega 
delovnega načrta, ki so vsebovala gibalno, likovno, glasbeno, dramsko-lutkovno in družbeno-
naravoslovna področja. Učitelj je usmerjal učence k aktivnostim, ob čemer je upošteval razvoj 
njihovih interesov. Učenci so po 15. uri obiskovali tudi različne športne, likovne, kulturne in druge 
interesne dejavnosti. 
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Učitelji smo se na strokovnih aktivih srečevali na 14 dni, po potrebi tudi večkrat. Izmenjevali smo si 
primere dobre prakse, se pogovarjali o tekoči problematiki in načrtovali nadaljnje delo. Pogosto smo 
spremljali učence na dnevih dejavnosti, v šoli v naravi, izletih in nadomeščali odsotne učitelje.  
 
Uspešno smo sodelovali  tako z razredniki, s šolsko svetovano službo, vodstvom šole in z ostalimi 
delavci, kot tudi s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. 
Poleg vsebin iz letnega delovnega načrta OPB smo: 

- uresničili skupne popoldne vseh skupin podaljšanega bivanja: v septembru plesno popoldne, 
v decembru pravljično filmsko popoldne, marca kulturno popoldne, aprila popoldne 
»tradicionalnih iger naših dedkov in babic«, v juniju »pozdrav poletju«, 

- sodelovali na prireditvi ob 160. obletnici šole, 
- sodelovali v projektih : Eko šola, Zdrava šola, Shemi šolskega sadja, Naša mala knjižnica, 
- skrbeli za dekoracijo panojev v avli, 
- sodelovali na drugih šolskih prireditvah, 
- skrbeli za izgubljena oblačila. 

 
Vodja strokovnega aktiva: Polona Robida Rous 
 
 
 
 
 
 
 

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 in učencem.  

 

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

strokovne delavke: Vesna Lukežič, specialna pedagoginja, Nataša Govekar, socialna pedagoginja, 

Polona Robida, socialna pedagoginja in Metka Weiss, psihologinja. Posamezni predmetni učitelji so 

na podlagi izdanih odločb o usmeritvi izvajali ure učne pomoči. V tem šolskem letu so izvajale učno 

pomoč na podlagi odločb o usmeritvi naslednje učiteljice: Sergeja Apat, Mateja Drnovšek, Danica 

Iskra, Mojca Jurič, Petra Mikeln, Ines Novak, Mojca Prelogar, Mojca Miklavčič.  

 

Ob koncu šolskega leta je bilo na OŠ Polje 24 učencev (15 dečkov in 10 deklice) z odločbami o 

usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Skupaj 

so imeli ti učenci 74 ur dodatne strokovne pomoči na teden.  

 

Ena učenka je šolanje zaključila v devetem razredu. Trije učenci bodo šolanje zaradi selitve 

nadaljevali na drugi šoli. Vsi so bili v tem šolskem letu uspešni. 
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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. 2 
 

                6  

2. 2                 5 

3. 2                 4  

4. 5 
1 

              20 
občasna spremljevalka    

5. 4                10 

6. 4                14 

7. 0                  0 

8. 4                11 

9. 1                  1 

SKUPAJ: 25                71    

 

 

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 

 
 
 

12. 2 POROČILO O INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI UČNI POMOČI 
 
 
Individualna in skupinska učna pomoč ( IiSUP) 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 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 svetovalne delavke. Časovni obseg pomoči 
smo določili glede na učenčeve potrebe, motnje in primanjkljaje na podlagi posveta svetovalnih 
delavk z učitelji, starši otrok, po potrebi tudi s strokovnjaki zunanjih ustanov. 
 
V šolskem letu 2016/17 so individualno in skupinsko učno pomoč izvajale naslednje učiteljice: 
Tatjana Robida (2 uri), Vesna Lukežič (1 ura), Klavdija Šuligoj (1 ura), Petra Mikeln (2 uri), Sergeja 
Apat (1 ura) Mirela M. Kapetanović (1 ura), Alenka Morel (1 ura), Vesna Gros (1 ura), Anja Bizjak (1 
ura), Mojca Miklavčič (1 ura), Mojca Prelogar (1 ura), Nataša Frelih (1 ura), Damjana Govekar (2 uri). 
 
V tem šolskem letu so šolo obiskovali štirje romski učenci. Njim je namenjena dodatna učna pomoč, 
ki jo je v tem šolskem letu nudila in vodila psihologinja Andreja Babič. 
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Na podlagi usmeritve na šoli, da bomo krepili bralno pismenost, so v tem šolskem letu skupinsko 
pomoč na tem področju vodile učiteljice Mojca Mlakar Brešar, Bojana Krašovec in Klavdija Šuligoj. 
 
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.              1 

3.              1 

4.              4 

5.              4 

6.              0 

7.              2 

8.              2 

9.              5 

SKUPAJ:            21 

 
 
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 potrebujejo predvsem pomoč pri organizaciji svojega dela in človeka, ki ga pri tem 
podpira, spremlja in vodi.  
Število ur pomoči tedensko ter oblike in metode dela je učiteljica glede na potrebe učencev v okviru 
možnosti na podlagi rednih sestankov s svetovalnima delavkama, z učitelji in starši sproti prilagajala.  
 
Med učenci, ki so bili deležni individualne in skupinske učne pomoči sta imela dva učenca popravni 
izpit, ki sta ga uspešno opravila v prvem roku. Učenec drugega razreda bo šolanje nadaljeval na šoli s 
prilagojenim programom. Ostali učenci napredujejo v naslednji razred. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 

12.3  POROČILO O VPISU UČENCEV PRISELJENCEV IN DOPOLNILNEM POUKU SLOVENSKEGA JEZIKA 
 
 
Status učenca priseljenca 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 prvih dve leti šolanja v 
našem vzgojno izobraževalnem programu. V devetem razredu pa morajo biti tudi ti učenci ocenjeni 
pri vse predmetih. 
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Tabela 1: Pregled števila učencev priseljencev, 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 6 

 
Bosna in Hercegovina 
Makedonija 
Republika Kosovo 

2. razred 5 
Bosna in Hercegovina 
Srbija 

3. razred 1 Bosna in Hercegovina 

4. razred 2 Bosna in Hercegovina 

5. razred 0  

6. razred 2 Bosna in Hercegovina 

7. razred 2 
Bosna in Hercegovina 
Republika Kosovo 

8. razred 2 
Bosna in Hercegovina 
Republika Kosovo 

9. razred 1 Republika Kosovo 

 ∑ 21  

 
 
Pouk učenja slovenskega jezika za učence predmetne stopnje vodi gospa Erzsebet Maria Delić, ki je v 
teh letih razvila metode in načine poučevanja slovenščine kot tujega jezika. 
 
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 pouk ali učno 
pomoč, ki jo vodijo učiteljice razredničarke. V tem šolskem letu so učence učile slovenščine 
naslednje učiteljice: Tatjana Robida, Sergeja Apat, Ines Novak in psihologinja Andreja Babič.  
 
Zapisala: Damjana Govekar, socialna delavka 
 
 
 
 
DOPOLNILNI POUK SLOVENSKEGA JEZIKA Z UČENCI PRISELJENCI 
 
V letošnjem šolskem letu sem eno uro tedensko delala najprej s sedmimi, nato pa s šestimi učenci 
priseljenci, ki so se v šolskem letu 2016/17 prvo ali drugo leto šolali v Sloveniji.  
 
Vsi, razen treh učencev, so se prvo leto šolali v Sloveniji. Na začetku šolskega leta so govorili in 
razumeli le srbski jezik. Zakonodaja šolam sicer omogoča, da priseljenskih otrok dve leti ne 
ocenjujemo in jim kljub temu omogočimo napredovanje v naslednji razred, da se lahko postopno s 
prilagoditvami vključijo v slovenski šolski sistem. Toda kmalu se je izkazalo, da nekaj učencev 
potrebuje dodatne prilagoditve in pomoč.  Ostali učenci so zaradi sorodnosti srbskega jezika in 
slovenščine hitreje napredovali.  
 
Z učenci priseljenci smo se srečevali na 14 dni ob sredah 1. učno uro (razredna ura), nekajkrat pa 
smo se dobili tudi ob četrtkih 7. in 8 učno uro. Učenci so bili med šolskim letom živahni, znali so biti 
tudi zelo topli in odkriti. Pogosto so 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  
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trenutkov se še posebej rada spominjam. Pogosto so mi pripovedovali tudi o svojih travmatičnih 
trenutkih, ki so jih doživljali. Po mojem mnenju imajo učenci več težav, kot so jih pripravljeni 
priznavati.  
 
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 8. razreda.  
 
Do konca šolskega leta sem realizirala skupaj 25 ur. Upam, da jim bo pridobljeno znanje omogočilo 
dostop do učnih vsebin, ki so posredovane v slovenskem jeziku, kajti prav dobro znanje slovenščine 
jim bo pomagalo premagovati težave pri sledenju učne snovi.  Koristno za učence priseljence bi bilo, 
da bi Center za slovenščino na Filozofski fakulteti končno spet priredil začetni tečaj slovenščine za 
priseljence.  Ta model se je namreč izkazal za zelo koristnega, saj je bilo delo z učenci, ki so tečaj 
obiskali avgusta 2015, lažje in bolj učinkovito. 
 
Zapisala: Maria Erzsebet Delić, učiteljica slovenščine 
 
 
 
 
VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV SOCIALNEGA DELA IN SOCIALNE PEDAGOGIKE V DELO Z DRUŽINAMI 
 
 
V šolskem letu 2017/18 smo na OŠ Polje sodelovali s Fakulteto za socialno delo ter Pedagoško 

fakulteto. Študentke obeh fakultet pod mentorstvom prof. Tadeje Kodele in Jane Rapuš Pavel so se 

vključile v delo z otroki in njihovimi družinami. V okviru njihove študijske obveznosti so kot 

prostovoljke delale s 13 družinami. V 8 družinah je sodelovanje potekalo skozi celotno šolsko leto, v 

5 pa od aprila do junija 2017. Šola Polje se je v to obliko sodelovanja vključila z namenom 

raziskovanja in oblikovanja novih in učinkovitejših oblik pomoči otrokom tam, kjer to najbolj 

potrebujejo. V njihovih družinah. Študentke so namreč ob soglasju članov družin vstopale v njihove 

domove. Skupaj z otroci in njihovimi starši so raziskovale področja, kjer potrebujejo podporo. Nato 

so skupaj načrtovali, kako jim študentke lahko pomagajo. Skozi celotno sodelovanje smo študentke 

spremljale svetovalna delavka Damjana Govekar in socialna pedagoginja Nataša Govekar. 

Intervizijska srečanja smo imeli skupaj z njihovima mentoricama. Podpora družinam je bila 

naravnava pretežno na učno delo z otroki ter na podporo staršem pri vzgojnem vodenju otrok. 

Tovrstna oblika sodelovanja pomeni kvaliteten doprinos pri delu z otroki in družinami. Prav tesnejši 

odnos, ki so ga vzpostavile študentke, je omogočil delo na vzgojnih področjih, kjer smo v šoli 

pogosto nemočni.  

 
Zapisali: Nataša Govekar, socialna pedagoginja 
               Damjana Govekar, socialna delavka 
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13  DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
 
 

Vstopili smo v dvanajsto leto dela z »nadarjenimi » učenci. 
Mlajši učenci sebe poimenujejo kot tiste učence, ki jim gre nekaj bolje in, ki hitreje razumejo, ali pa 
učence, ki imajo dar, da delajo neko stvar, ali pa učence, ki imajo priložnost in zmožnost pouka in 
reševanja nalog na višji ravni. 
Starejši učenci pa sebe poimenujejo kot tiste učence, ki zmorejo več kot zahteva učni načrt in zato 
obiskujejo dodatne ure, ki jim to omogočijo. 
Iz vprašalnika o delu s temi otroci je razvidno, da so zadovoljni ali zelo zadovoljni s programom dela, 
nekoliko manj pa z urnikom programa, saj dodatne ure potekajo v zgodnjem jutranjem času ali pa 
po končanem pouku. 
Razveseljujejo me odgovori skoraj vseh udeleženih otrok, da ni pomembno, kdo je v skupini 
najboljši, pohvalili pa so sproščeno vzdušje. 
 
Dodatno delo s temi otroki se obrestuje pri doseganju priznanj na različnih predmetnih področjih in 
pri raziskovalnih nalogah. 
V tem šolskem letu je bilo do sedaj prepoznanih šestinštirideset otrok, ki so bili vključeni v sedem 
skupin: 
 

- Logika, tehnika, računalništvo, učenci 5. razreda, mentorica Polona Theuerschuh 
- Angleški jezik, učenci 6., 8. in 9. razreda, mentorica Alenka Morel 
- Matematika, logika, računalništvo, učenci 6. in 7. razreda, mentorica Mirela K. Mujkić 
- Računalništvo, fizika, matematika, učenci 8. razreda, mentorica Polona Theuerschuh 
- Računalništvo, fizika, matematika, učenci 9. razreda, mentorica Polona Theuerschuh 
- Slovenski jezik, učenci 9. razreda, mentorica Erzsebet Maria Delić 
- Likovno področje, učenci 5., 7. in 8. razreda, mentor Brane Sever  

 
Področje slovenskega jezika je z devetarji  zaživelo le za eno šolsko leto, za prihodnje šolsko leto pa 
že lahko napovem novo področje dela »Zabavno družboslovje«.  
 
 
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 
 
 
20 sodelujočih 
učencev na 
razredni stopnji 
 
20 sodelujočih 
učencev na 
predmetni stopnji 
 

 

Tjaš Mrak, 4. a 
Pia Prešeren, 4. c 
Teo Škrabič, 5. a 
Jurij Weiss, 5. b 
Tinka Ferenc, 5. c 
Alisa Ahačič, 6.b 
Monika Kuhelj, 6. a 
Zala Ferenc, 7. a 
Kristina Švab, 8a 
Ariana Simovski 8. a  
Klara Bajc, 8. b 
Nika Stražišar 9. a   
Jernej Kranjc, 9. b. 

Nika Stražišar 9. a   
 

/ 

TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA 
ANGLEŠČINE ZA 
UČENCE 8. 
RAZREDA 
 
15 sodelujočih 
učencev 

Klara Bajc, 8. b Nik Trifunović, 8. b / 

TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA 
ANGLEŠČINE ZA 
UČENCE 9. 
RAZREDA 
 
22 sodelujočih 
učencev 

Nika Stražišar, 9. a 
Matic Rozman, 9. a 
Karolina Turk, 9. a 
Enis Spahić, 9. a 

/ / 

TEKMOVANJE IZ 
ZGODOVINE 
 
40 sodelujočih 
učencev 

Tara Drča Završnik, 8.b  
Jernej Kranjc, 9.b  
Nika Stražišar, 9.a  
Tomaž Ogrič, 8.a  
Kristina Švab, 8.a  
Katarina Jozić, 9.b  
Luka Jozić, 9.b  
Klara Bajc, 8.b  
Neža Sevčnikar, 9.b  
Karolina Turk, 9.a  
Nika Andjelković, 9.b  
Miha Levičnik, 8.a  
Jan Pene, 8.b 

/ / 
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NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki BRONASTEGA 
priznanja 

Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki ZLATEGA 
priznanja 

TEKMOVANJE IZ 
GEOGRAFIJE 
 
49 sodelujočih učencev 

Nika Stražišar, 9.a 
Zala Volčič, 9.a 
Gašper Korošec, 9.a 
Pia Avsec Tekavčič, 8.b 
Tara Drča Završnik, 8.b 
Haris Huseinović, 9.a 
Miha Levičnik, 8.a 
Mark Mataruga, 9.b 
Tyana Rendič 9.a 
Nik Trifunović, 8.b 
Matevž Korošec, 7.a 
Neža Krajnc, 9.b 
Ariana Simovski, 8.a 
Matic Terglav, 8.b 
Ema Čaušević, 9.a 
Redžo Fajić, 9.b 
Luka Jozić, 9.b 
Nina Kalaba, 9.b 
Jernej Kranjc, 9.b 
Nadja Kranjc, 8.b 
Neža Sevčnikar, 9.b 
Karolina Turk, 9.a 
David Vuković, 9.b 
Jan Zečevič, 8.b 

/ / 

TEKMOVANJE IZ 
LOGIKE 
 
61 sodelujočih učencev 

Škrabič Teo, 5. razred 
Jurij Weiss, 5. razred 
Tinka Ferenc, 5. razred 
Tai Vrbanić, 5. razred 
Luka Ogrič, 5. razred 
Bine Mramor, 5. razred 
Monika Kuhelj, 6. razred 
Tjaša Gerbec, 6. razred 
Jovana Krmpot, 6. razred 
Matevž Korošec, 7. razred 
Tomaž Ogrič, 8. razred 
Tara Drča Završnik, 8. razred 
Kristina Švab, 8. razred 
Nik Trifunović, 8. razred 
Nadja Kranjc, 8. razred 
Jernej Kranjc, 9. razred 
Nika Stražišar, 9. razred 

Antea Kamšek, 7. razred 
Matic Terglav, 8. razred 
Karolina Turk, 9. razred 

Zala Ferenc, 7. razred 
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NAZIV TEKMOVANJA 
Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

MATEMČEK 
 
141 sodelujočih 
učencev 

Jure Medvešek, 1. B 
Gaj Nevenkić, 1. B 
Tilen Pohole Malis, 1. A 
Emil Paratušić, 1. C 
Kristijan Loborec, 1. C 
Jan Florjančič, 1. B 
Žana Košir, 1. C 
Taj Ostrež Kogovšek, 1. A 
Ema Rutar, 1. A 
Erik Petković, 1. A 
Lovro Žerdin, 1. A 
Lina Bašić, 1. A 
Dean Zarić Gliha, 1. A 
Kadunc Nina, 2. C 
Danijel Lipovac, 2. B 
Luka Biščan, 2. A 
Zoja Sevčnikar, 2. B 
Jerčinovič Nik, 2. C 
Grobelšek Lara, 2. C 
Mulahusejnović Ibrahim, 2. C 
Ema Šmerc, 2. A 
Erin Sluga, 2. A 
Elmedin Ćehić, 2. A 
Nejc Jurišić, 2. B 
Bernik Zana, 2. C 
Lana Zorič, 2. B 
David Berginc, 2. A 
Tian Sinanovič, 2. A 
Džemal Delić, 2. B 
Jan Miklič, 2. A 
Taid Ljubijankić, 2. A 
Svit Keber, 2. B 
Idrizović Merjem, 2. C 
Gabrijel Domić, 3. A 
Alisa Đuzić, 3. A 
Natalija Žabjek, 3. A 
Maša Miklič, 3. A 
Neža Bizjak, 3. A 
Zoja Jovanović, 3. B 
Tim Srebot, 3. B 
Marko Vesić Đurić, 3. A 
TJAŠ MRAK, 4. A 
Tilen Novinec, 4. B 
Aljaž Kropivšek, 4. C 
Eugen Sluga, 4. A 
Nejc Pene, 4. A 
Gašper Kranjc, 4. A 
Nejc Florjančič, 4. A 
Bine Mramor, 5. B 
Alma Avdić, 5. A 
Ian Srebot, 5. A 
Maj Turšič Sečkar, 5. B 
 

Mateja Erdelić, 1. C 
Maks Terčon, 1. C 
Martin Ferenc, 2. A 
Žan Erdelić, 2. B 
Pia Prešeren, 4. C 
Veronika Kolmanič, 4. C 
Tinka Ferenc, 5. C 
Teo Škrabič, 5. A 
Luka Ogrič, 5. B 
Monika Kuhelj, 6.A 
Zala Ferenc, 7. A 
Matic Terglav, 8.B 

Matevž Kuhelj, 3. A 
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NAZIV TEKMOVANJA 
Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

MATEMČEK 
 
141 sodelujočih 
učencev 

Timea Bobik, 5. A 
Sophie Zich Gorčan, 5. A 
Tai Vrbanić, 5. C 
Erik Sevčnikar, 5. C 
Monika Lipovac, 6. B 
Nejc Dizdarević, 6.B 
Matevž Kranjc, 6.A 
Narcis Pekić, 7. B 
Zoja Mramor, 7. B 
Ajna Marinič, 7. A 
Antea Kamšek, 7. A 
Kristina Švab, 8.A 
Brita Barbarič, 8.B 
Klara Bajc, 8.B 
Jan Pene, 8.B 
Nadja Kranjc, 8.B 
Nik Trifunović, 8.B 
Tara Drča Završnik, 8.B 
Nika Stražišar, 9. A 
Neža Sevčnikar, 9. B 
Mark Mataruga, 9. B 
Karolina Turk, 9. A 
Jernej Kranjc, 9. B 
Domen Serafin, 9. A 

  

TEKMOVANJE IZ 
RAČUNALNIŠTVA 
BOBER 
 
40 sodelujočih učencev 

Teo Škrabič, 5. a 
Alma Avdić, 5. a 
Bine Mramor, 5. b 
Luka Ogrič, 5. b 
Jurij Weiss, 5. b 
Matevž Korošec, 7. a 
Zala Ferenc, 7. a 
Tomaž Ogrič, 8. a   
Miha Levičnik, 8. a 
Nadja Kranjc, 8. b 
Jan Pene, 8. b 
Matic Terglav, 8. b 
Tara Drča Završnik, 8. b 
Zala Volčič, 9. a 
Domen Serafin, 9. a 
Katarina Jožić, 9. b 
Neža Sevčnikar, 9. b 

/ / 

TEKMOVANJE V 
ZNANJU O SLADKORNI 
BOLEZNI 
 
39 sodelujočih učencev 

Karolina Turk, 9. a 
Katarina Jozić, 9. b 
Klara Prešeren 8. a   
Patricija Malovrh Mlačnik, 9. 
b  
Gašper Korošec, 9. a  
Klara Bajc, 8. b  
Nadja Kranjc, 8. b  
Hanisa Xhaferi, 9. b  
Tomaž Ogrič, 8. a 

/ Nika Stražišar, 9. a 
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NAZIV TEKMOVANJA 
Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

MATEMATIČNO 
TEKMOVANJE 
KENGURU 
(razredna stopnja) 
 
108 sodelujočih 
učencev 
 
 
TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA MATEMATIKE 
ZA VEGOVO 
PRIZNANJE 
(predmetna stopnja) 
 
71 sodelujočih učencev  

Blaž Kranjc, 1. b 
Žana Košir, 1. c 
Ema Rutar, 1. a 
Anže Sever 1. c 
Val Širovnik, 1. a 
Taj Ojstrež Kogovšek, 1. a 
Tilen Pohole Malis, 1. a 
Tim Prelesnik, 1. c 
Džemal Delić, 2.,b 
Žan Erdelić, 2. b 
Martin Ferenc, 2. a 
Nina Kadunc, 2. c 
Juta Pucelj, 2. c 
Marcel Ciuha, 2.,b 
Andrej Grmek, 2. a 
Kris Solar, 2. a 
Lana Zorić, 2. b 
Lara Grobelšek, 2. c 
Neža Bizjak, 3. a 
Natalija Žabjek, 3. a 
Tim Srebot, 3. b 
Tamara Medvešek, 4. a 
Pia Prešeren, 4. c 
Simon Zagožen-Marolt,   4. b 
Veronika Kolmanič, 4.c 
Mark Kranjc, 4.a 
Jurij Weiss, 5. b 
Tinka Ferenc, 5. c 
Luka Ogrič, 5. b 
Ian Srebot, 5. a 
Monika Kuhelj, 6.a  
Karolina Kolmanič, 6.b  
Matevž Kranjc, 6.a  
Rok Drča Završnik, 6. a 
Zala Ferenc, 7.a 
Zoja Mramor, 7.b 
Nejc Mihelčič, 7.a 
Antea Kamšek, 7.a 
Matic Terglav, 8.b 
Klara Bajc, 8.b 
Jan Pene, 8.b 
Tomaž Ogrič, 8.a 
Ariana Simovski, 8.a 
Kristina Švab, 8.a 
Katarina Jozić, 9.b 
Mark Mataruga, 9.b 
Neža Sevčnikar, 9.b 
Nika Stražišar, 9.a 

Teo Škrabič  
Jurij Weiss 
Tinka Ferenc 
Monika Kuhelj 
Zala Ferenc 
Klara Bajc 
Matic Terglav 
Katarina Jozić 

Luka Ogrič 
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NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA ASTRONOMIJE 
ZA DOMINKOVO 
PRIZNANJE 
 
41 sodelujočih učencev 

Kristina Švab, 8. a 
Tara Drča Završnik, 8. b 
Matic Terglav, 8. b 
Nik Trifunović, 8. b 
Tomaž Ogrič, 8. a 
Klara Bajc, 8. b 
Domen Serafin, 9. a 
Karolina Turk, 9. a 
Nika Stražišar, 9. a 
Katarina Jozić, 9. b 
Luka Jozić, 9. b 
Jernej Kranjc, 9. b 
Patricija Malovrh Mlačnik, 9. b 
Haris Huseinović, 9. a 

Nik Trifunović 
Tara Drča Završnik 
Tomaž Ogrič 

Matic Terglav 
Kristina Švab 

TEKMOVANJE IZ FIZIKE 
ZA STEFANOVO 
PRIZNANJE 
 
38 sodelujočih učencev 

Klara Bajc, 8. b 
Jan Pene, 8. b 
Nik Trifunović, 8. b 
Nadja Kranjc, 8. b 
Matic Švab, 8. b 
Jernej Kranjc, 9. b 
Anja Godler, 9. a 
Katarina Jozić, 9. b 
Hanisa Xhaferi, 9. b 

Matic Terglav, 8. b 
Domen Serafin,    9. a 
Nika Stražišar, 9. a  
Zala Volčič, 9. a 

 Tomaž Ogrič, 8. a 

TEKMOVANJE IZ 
BIOLOGIJE ZA 
PROTEUSOVO 
PRIZNANJE 
 
20 sodelujočih učencev 

Karolina Turk, 9. a Nika Stražišar, 9. a / 

TEKMOVANJE IZ 
KEMIJE ZA PREGLOVO 
PRIZNANJE 
34 sodelujočih učencev 

Domen Serafin, 9.a                                                      /  / 

EKOKVIZ 
 
28 sodelujočih učencev 

DOSEŽKI NA ŠOLSKI RAVNI: 

Klara Bajc, 8. b 
Tara Drča Završnik, 8. b 
Matevž Korošec, 7.a 
Zala Ferenc, 7. a 
Antea Kamšek, 7. a 

/ / 

VESELA ŠOLA  
 
26 sodelujočih učencev 

Tjaša Vrtačnik, 4.a 
Teo Škrabič,5.a 
Elvis Kurič, 5.a 
Ema Velagič, 5.b 
Miran Janežič, 5.b 
Luka Ogrič, 5.b 
Matej Lajevec, 5.c 
Tinka Ferenc, 5.c 
Neli Breznjik, 5.c 
Rok Bizjak, 5.c 
Zala Ferenc, 7.a 

Zoja Mramor, 7.b / 
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NAZIV 
TEKMOVANJA 

Priznanje za sodelovanje: 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

EPI READING 
BADGE 
(TEKMOVANJE ZA 
ANGLEŠKO 
BRALNO ZNAČKO) 
 
 
41 sodelujočih 
učencev 5. razreda 
 
29 sodelujočih 
učencev 
predmetne stopnje 

PRIZNANJE ZA SODELOVANJE: 

Tara Andjelković, 6. a 
Sara Dekanović, 6. a 
Klara Peterlin Geiger, 6. a 
Gal Strmčnik Založnik, 7.a 
Ema Jelenc, 8. a 
Tanja Malijević, 8. a 
Stefanija Marinoska, 8. a 
Miljana Milašinović, 8. a 
Tomaž Ogrič, 8. a 
Sandi Velić, 8. a 
Stefan Trajković, 8. b 
Matic Rozman, 9. a 
Tarik Kenjar, 9. b 

Lara Bišćan, 5. a 
Tara Hribar Piperović, 5. a 
Lan Prah, 5. a 
Sara Bajrić, 5. b 
Teodora Kostić, 5. b 
Ana Petković, 5. b 
Nika Singer, 5. b 
Maj Turšič Sečkar, 5. b 
Tomaž Bajc, 5. c 
Ema Breznjik, 5. c 
Neli Breznjik, 5. c 
Ivan Georgiev, 5. c 
Tamara Kuzmanović, 5. c 
Sara Zulić, 5. c 
Sara Abdić, 6. a 
Maks Jakšič, 6. a 
Zara Noemi Kržin, 6. a 
Monika Kuhelj, 6. a 
Alisa Ahačič, 6.b 
Arijan Kraković, 6. b 
Anastasija Marinoska, 8. a 
Ariana Simovski, 8. a 
Zana Škrijelj, 8. a 
Gašper Korošec, 9. a 
Karolina Turk, 9. a 
Marija Slijepčević, 9. b 

Alma Avdić, 5. a 
Timea Bobik, 5. a 
Elena Erceg, 5. a 
Nik Jurjec, 5. a 
Taja Kreslin, 5. a 
Elvis Kurić, 5. a 
Teo Škrabič, 5. a 
Sophie Zich Gorčan, 5. a 
Maša Bergant, 5. b 
Maša Jelenc, 5. b 
Maj Luka Mihelič, 5. b 
Bine Mramor, 5. b 
Luka Ogrič, 5. b 
Edina Pervić, 5. b 
Ema Velagić, 5. b 
Jurij Weiss, 5. b 
Nik Adlešič Sedmak, 5. c 
Naja Godler, 5. c 
Jan Kvartuh, 5. c 
Matej Lajevec, 5. c 
Tarik Nuhanović, 5. c 
Karin Serafin, 5. c 
Nataša Hrovat, 6. a 
Mark Rozman, 7. a 
Klara Prešeren, 8. a 
Nika Stražišar, 9. a 

 
 

NAZIV 
TEKMOVANJA 

Prejemniki potrdila  o 
sodelovanju: 

Prejemniki pohval Prejemniki priznanja 

EPI LESEPREIS 
(TEKMOVANJE ZA 
NEMŠKO BRALNO 
ZNAČKO) 
 
43 sodelujočih 
učencev 

PRIZNANJE ZA SODELOVANJE: 
 

Katja Jalovec, 7. a 
Anja Siter, 7. a 
Medina Tajroska, 7. a 
Nina Darmanović, 7. b 
Hana Durić, 7. b 
Emolinda Muliqui, 7. b 
Tijan Pašić, 7. b 
Tjaž Pešić, 7. b 
Lea Petek, 7. b 
Eva Štajner, 7. b 
Blaž Ocepek, 8. a 
Antonio Spasov, 8. a 
Sandi Velić, 8. a 
Tarik Kenjar, 9. b 
Jernej Kranjc, 9. b 
Mark Mataruga, 9. b 

Tarik Huseinović, 7. a 
Aida Ibradžić, 7. a 
Antea Kamšek, 7. a 
Sara Lipovac, 7. a 
Emina Poljić, 7. a 
Taya Bučar, 7. b 
Hana Garibović,   7. b 
Tina Pate, 7. b 
Narcis Pekić, 7. b 
Katja Povirk, 7. b 
Lona Zadravec,    7. b 
Tanja Malijević,     8. a 
Anastasija Marinoska, 8. a 
Stefanija Marinoska, 8. a 
Tomaž Ogrič, 8. a 
Klara Prešeren,    8. a 
Nadja Kranjc, 8. b 
Milana Zoranović, 8. b 
Stefan Trajković,   8. b 
Nika Andjelković,  9. b 
Benjamin Avdibašić, 9. b 
Katarina Jozić, 9. b 

Zala Ferenc, 7. a 
Zoja Mramor, 7. b 
Klara Bajc, 8. b 
Nika Stražišar, 9. a 
Karolina Turk, 9. a 
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NAZIV 

TEKMOVANJA 
Prejemniki potrdila  o 

sodelovanju: 
Prejemniki pohval Prejemniki priznanja 

ŠPANSKA BRALNA 
ZNAČKA EPI 
LECTURA  
4 sodelujoči učenci 

/ Tyana Rendič, 9. a 
Matic Rozman, 9. a 
Neža Krajnc, 9. b 
Patricija M. Mlačnik, 9. b 

/ 

A VER SI LO SABES 
- POKAŽI, KAJ 
ZNAŠ 
(TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA 
ŠPANSKEGA 
JEZIKA) 
18 sodelujočih 
učencev 

Nejc Mihelčič, 7. a 
Mark Rozman, 7. a 
Andjela Serenčeš, 7. a 
Neža Lunar, 7. b 
Kristina Švab, 8. a 
Matic Švab, 8. a 
Blaž Varga, 9. a 
Patricija M. Mlačnik, 9. b 

Nik Trifunović, 8. b 
Matic Rozman, 9. a 
Neža Krajnc, 9. b 

/ 

BRALNO 
TEKMOVANJE 
BOOKWORMS 
(KNJIŽNI MOLJ)  
 
68 sodelujočih 
učencev  
 

POTRDILO O 
SODELOVANJU: 
/ 

POHVALA: 
4. A 
Luka Berič; Gaja Bezeljak; 
Lorena Bukurov; Filip 
Dojčinović; Nejc Florjančič; 
Nataša Habjanič Leban; 
Gašper Kranjc; Mark 
Kranjc; Maša Kuzmanović; 
Klavdija Malovrh Mlačnik; 
Tamara Medvešek; Medin 
Mustedanagić; Nejc Pene; 
Julija Petrič; Nay Piralić; 
Jan Rački; Aleksandar 
Ristić; Marcel Rojšek; 
Eugen Sluga; Tjaša 
Vertačnik; Amar Zahić; 
Milan Zoranović. 
4. B 
Aldijana Avdibašić; Nika 
Bregar; Kim Bricelj; Daris 
Dizdarević; Danijel 
Đuranović; Hasan Fajić; 
Domin Flisar; Katarina 
Jokić; Kristijan Jović; Jan 
Krošelj; Ensar 
Mahmutagić; Darko 
Mimić; Luka Mitevski; 
Kristina Nikolić; Nemanja 
Nikolić; Ines Novak 
Hartner; Emir Pirgić; Svit 
Rutar; Nihad Salifoski; Sara 
Škrijelj; Simon Zagožen - 
Marolt; Lina Zečevič. 
4. C 
Amra Alioski; Aleksandar 
Filipović; Sven Mehić; 
Anže Naglič; Nik Purgar; 
Selam Rushitoski; Kristina 
Sodec; Patricija Šanel 
Takaj. 

PRIZNANJE: 
4. A 
Tjaš Mrak 
 
4. C 
Azra Alioski; Ana Bevec; 
Lukas Kisovec Vinkovič; 
Veronika Kolmanič; Naila 
Ljubijankić; Alek Manojlov; 
Nejc Ocepek; Kristijan 
Petrović; Pia Prešeren; 
Filip Razboršek; Daris 
Spahić; Rebeka Šabani; 
Adnan Šljivar; Peter Weiss; 
Mihaela Zukić. 
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NAZIV 

TEKMOVANJA 
Prejemniki potrdila  o 

sodelovanju: 
Prejemniki pohval Prejemniki priznanja 

BRALNO 
TEKMOVANJE 
BOOKWORMS 
(KNJIŽNI MOLJ)  
 
149 sodelujočih 
učencev  
 

POTRDILO O 
SODELOVANJU: 
Said Ćatić, 6. a 
Elena Danilović, 6. a 
Maj Gedei, 6. a 
Tjaša Gerbec, 6. a 
Lana Hasanić, 6. a 
Dejan Joksimović, 6. a 
Klara Peterlin Geiger, 6. a 
Nadja Kranjc, 8. b 
Belinda Ibraimi, 8. a 
Klara Prešeren, 8. a 
Ariana Simovski, 8. a 
Zana Škrijelj, 8. a 
Iris Begić, 9.a 
Anja Godler, 9.a 
Almir Hadžić, 9.a 
Sebastjan Snoj, 9.a 
Blaž Varga, 9.a 
Jasin Skenderi, 9.a 
Ervin Abdić, 9.a 
Katja Babnik, 9.a 
Haris Huseinovć, 9.a 
Nik Jakšić, 9.a 
Teodora Nikoloska, 9.a 
Matic Rozman, 9.a 
Enis Spahić, 9.a 
Nejc Klobasa, 9.a 
Gašper Korošec, 9.a 
Merzuk Ljubijankić, 9.a 
Tyana Rendić, 9.a 
Domen Serafin, 9.a 
Nika Stražišar, 9.a 
Karolina Turk, 9.a 
Benjamin Avdibašić, 9.b 
Matevž Bitenc, 9.b 
Redžo Fajić, 9.b 
Katarina Jozić, 9.b 
Luka Jozić, 9.b 
Nina Kalaba, 9.b 
Neža Krajnc, 9.b 
Marija Slijepčević, 9.b 
David Vuković, 9.b 
Tarik Kenjar, 9.b 
Patricija Malovrh Mlačnik 
Jure Mulh, 9.b 
Leonardo Omerović, 9.b 
Nejla Zečević, 9.b 
Nika Andjelković, 9.b 
Jernej Kranjc, 9.b 
Gresa Kukaj, 9.b 
Mark Mataruga, 9.b 
Neža Sevčnikar, 9.b 
David Stojanov, 9.b 
Hanisa Xhaferi, 9.b 

POHVALA: 
Alma Avdić, 5. a 
Lara Bišćan, 5. a 
Timea Bobik, 5. a 
Elena Erceg, 5. a 
Tara Hribar Piperović, 5. a 
Taja Kreslin, 5. a 
Kalina Lipovac, 5. a 
David Obradović, 5. a 
Lan Prah, 5. a 
Ian Srebot, 5. a 
Timotej Strniša, 5. a 
Ajla Šljivar, 5. a 
Belma Zajić, 5. a 
Sara Bajrić, 5. b 
Maša Bergant, 5. b 
Menis Daliposki, 5. b 
Almedin Ibraimi, 5. b 
Miran Janežič, 5. b 
Maša Jelenc, 5. b 
Teodora Kostić, 5. b 
Karolina Mikić Zorčec, 5. b 
Luka Ogrič, 5. b 
Ana Petković, 5. b 
Tina Popović, 5. b 
Maj Turšič Sečkar, 5. b 
Ema Velagić, 5. b 
Lejla Avmedoski, 5. c 
Tomaž Bajc, 5. c 
Tijana Barukčić, 5. c 
Ema Breznjik, 5. c 
Neli Breznjik, 5. c 
Tinka Ferenc, 5. c 
Ivan Georgiev, 5. c 
Tamara Kuzmanović, 5. c 
Jan Kvartuh, 5. c 
Matej Lajevec, 5. c 
Selmin Rushitoski, 5. c 
Karin Serafin, 5. c 
Tai Vrbanić, 5. c 
Sara Zulić, 5. c 
Sara Abdić, 6. a 
Tara Andjelković, 6. a 
Mark Babnik, 6. a 
Sara Dekanović, 6. a 
Rok Drča Završnik, 6. a 
Nataša Hrovat, 6. a 
Maks Jakšić, 6. a 
Adrian Kamili, 6. a 
Matevž Kranjc, 6. a 
Zara Noemi Kržin, 6. a 
Loriana Kulenović, 6. a 
Amar Nakičević, 6. a 
Lara Novak, 6. a 
Leon Novak, 6. a 

PRIZNANJE: 
Din Bošnjak, 5. a 
Nikolaj Bukurov, 5. a 
Nik Jurjec, 5. a 
Elvis Kurić, 5. a 
Teo Škrabič, 5. a 
Maj Luka Mihelič, 5. b 
Bine Mramor, 5. b 
Edina Pervić, 5. b 
Nika Singer, 5. b 
Jurij Weiss, 5. b 
Nik Adlešič Sedmak, 5. c 
Rok Bizjak, 5. c 
Naja Godler, 5. c 
Jaka Haclar, 5. c 
Tarik Nuhanović, 5. c 
Erik Sevčnikar, 5. c 
Benil Avmedoski, 6. a 
Monika Kuhelj, 6. a 
Manca Miklič, 6. a 
Dženeta Hodžić, 6. b 
Jovana Krmpot, 6. b 
Lana Zver, 6. b 
Matic Švab, 8. a 
Nika Stražišar, 9.a 
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Uma Oprešnik, 6. a 
Ajdin Vehab, 6. a 
Alisa Ahaćič, 6. b 
Željka Ilić, 6. b 
Karolina Kolmanič, 6. b 
Karolina Turk, 9.a 

 
 

NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki ZLATEGA priznanja za devetletno sodelovanje pri bralni znački 

SLOVENSKA BRALNA 
ZNAČKA 

9. a:  
Nik Jakšič 
Matic Rozman 
Karolina Turk 
Nika Stražišar 
Gašper Korošec 
Haris Huseinović 

9. b:  
David Vuković 
Jure Mulh 
Mark Mataruga 
Jernej Kranjc 
Neža Sevčnikar 

Priznanja za sodelovanje v šolskem letu 2016/17 

Priznanje za opravljeno bralno značko šolskem letu 2016/17 je prejelo 296 
učencev, 245 na razredni stopnji (1. – 5. razred) in 51 (6. – 9. razred) na predmetni 
stopnji. 
6 učencev 4. razreda je opravilo EKO bralno značko. 

 
 

ŠAH  
Osnovnošolsko prvenstvo Ljubljane v šahu, 25. 11. 2016 

Zala Ferenc, 3. mesto 

 
 
 
ŠPORTNI DOSEŽKI   

 
Učenke in učenci naše šole so pod okriljem Oddelka za šport Mestne občine Ljubljana sodelovali pri 
naslednjih šolskih športnih tekmovanjih:  
 
Finale mestnega prvenstva v atletiki, Stadion v Šiški, 8. 6. 2017 
 
Kristina Švab, 3. mesto v skoku v daljino 
Neža Sevčnikar, 7. mesto v teku na 1000 m 
Sara Abdić, uvrstitev na državno prvenstvo v skoku v višino 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v akvatlonu 1. 6. 2017, Bazen Kodeljevo 
Vsi udeleženi na tekmovanju si zaslužijo pohvale in čestitke za uspešno opravljen prvi akvatlon v 
kategorijah mlajši in najmlajši učenci.  
 
Timea Bobik se je uvrstila na državno tekmovanje, ki je potekalo 4. 6. 2017 in je osvojila odlično 4. 
mesto. 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v košarki za MDI in NMDI 
Ekipa mlajših učencev MDI je v skupini E zasedla 3. mesto in se ni uvrstila v nadaljnja tekmovanja, 
ekipa najmlajših učencev pa je tekmovanje končala na prvem mestu, tako v predtekmovalni skupini, 
kot v 2. krogu tekmovanja.  
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Prvenstvo OŠ Ljubljane v kriketu, SD, igrišče ŠD Zajčki, 8. 6. 2017 
Ekipa OŠ Polje je osvojila 2. mesto. 
 
Mali in veliki atletski pokal, Stadion v Šiški, 25. 5. 2017 
Ekipa OŠ Polje je na prvenstvu OŠ Ljubljane v tekmovanju za Mali in Veliki atletski pokal dosegla 
izreden ekipni uspeh. Na najvišja mesta so se uvrstili: 
 
4. mesto: 
Angel Marinoski, vortex 
Nejc Dizdarević, tek na 600m 
Iris Begič, vortex 
Jernej Kranjc, skok v višino 
 
3. mesto: 
Arijan Kraković, skok v daljino 
Gregor Kermavner, tek na 60 m 
Zoja Mramor, tek na 600 m 
Zala Volčič, tek na 300m 
Neža Kranjc, krogla 
Tara Drča Završnik, skok v višino 
 
2. mesto: 
Lona Zadravec, tek na 300m 
Ariana Simovski, skok v višino 
Kristina Švab, skok v daljino 
Neža Sevčnikar, tek na 1000 m 
 
1. mesto: 
Sara Abdić, skok v višino 
Milosh Marinoski, tek na 300m 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v floorballu, MDI, telovadnica OŠ Nove Jarše, 20. 4. 2017 
Ekipa OŠ Polje se je uvrstila na finalni turnir. 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v floorballu, SDI in SDE, telovadnica OŠ Zadobrova, 9. 5. 2017, finalni turnir 
Ekipa OŠ Polje se ni uvrstila v polfinalne dvoboje . 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v rokometu, MDE, športna dvorana na Galjevici, 23. 3. 2017 
Ekipa mlajših deklic je osvojila odlično 2.mesto med ljubljanskimi OŠ. 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v kegljanju, Dvorana Maksa Perca, 7. 3. 2017 
Pia Železnik, 3. mesto 
Neža Krajnc, 3. mesto 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v namiznem tenisu, Dvorana Kodeljevo, 7. 3. 2017 
Lara Novak, 3. mesto 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v kriketu, Dvorana OŠ Kašelj, 18. 11. 2016 
Ekipa OŠ Polje je premagala OŠ Zadobrova in izgubila proti OŠ Smlednik in OŠ Kašelj. 
 
Prvenstvo OŠ jubljane v floorballu, NMDI (zaključni turnir), OŠ Poljane, 17.11.2016 
Ekipa je zasedla 4. mesto na zaključnem turnirju v Floorballu.  
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Prvenstvo OŠ Ljubljane v odbojki, SDE, telovadnica OŠ Bežigrad, 16. 11. 2016 
Dekleta so z dvema zmagama v skupini osvojile prvo mesto in nadaljujejo s tekmovanjem. 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v nogometu, MDI, Hala Tivoli, 26. 10. 2016 
Ekipa OŠ Polje je zasedla 3. mesto v svoji tekmovalni skupini in se uvrstila v 2. ligo. 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v jesenskem krosu, Park Tivoli,  19. 10. 2016 
Tekmovanja se je udeležilo kar 54 učencev naše šole.  
Največji uspeh sta dosegli Ivona Barukčić (1. mesto) in Zala Volčič (2. mesto).  
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v košarki, SDI 
Ekipa OŠ Polje je osvojila 4. mesto in se uvrstila v 2. ligo. 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v nogometu, SDI 
Ekipa OŠ Polje je v svoji skupini osvojila 4. mesto in se ni uvrstila v 1. ligo. 
 
 
Mali in velik atletski pokal, Stadion v Šiški, 26. 9. 2016 
Tekmovanja se je udeležilo 28 mlajših učencev in 32 starejših. Dosegli so odlične rezultate, saj se jih 
je kar 10 uvrstilo na zmagovalne stopničke: 
 
Mlajši učenci: 
Lona Zadravec, 2. mesto, 300m 
Nejc Dizdarević, 3. mesto, 600m 
 
Starejši učenci: 
Redžo Fajić, 1. mesto, 300m 
Neža Sevčnikar, 3. mesto, 100 m 
Tara Drča Završnik, 2. mesto, skok v višino 
Ivona Barukčić, 3. mesto, skok v daljino 
Kristina Švab, 2. mesto, skok v daljino 
Iris Begić, 2. mesto met žvižgača 
(Fajić, Mataruga, Kenjar, Vuković), 3. mesto, 4 x 100m 
(Barukčić, Simovski, Švab, Malovrh Mlačnik) 2. mesto, 4 x 100m 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v tenisu 
Šolskega tekmovanja v tenisu sta se udeležili Anastasija Petrović, ki je osvojila srebrno medaljo in Nika 
Andjelković, ki je osvojila bron.  
 

Tradicionalno smo se  udeležili 21. ljubljanskega maratona. Sodelovalo je 7 učencev od 6. do 9. razreda 
in 30 učencev od 1. do 5. razreda.  
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NAGRADNI IZLETI in EKSKURZIJE, OBISK PRIREDITEV 

 
 

IZLET/EKSKURZIJA/PRIREDITEV UDELEŽENCI TERMIN IZVEDBE ORGANIZACIJA 

Kolesarski izobraževalni krog Učenci 6. in 7. razredov 20. 9. 2016 
Marcel 
Theuerschuh 

Diham ples Učenci predmetne stopnje 16.9.2016 Alenka Kocjančič 

Ekskurzija na Primorsko in v 
zamejsko Italijo 

Učenci predmetne stopnje 16. in 17. 12. 2016 
Tanja Pecin 
Završan 

Ogled filma Bekas, Kinodvor  
(MOL generacija) 

Učenci 8. razredov 27. 1. 2017 Danica Iskra 

Ogled dokumentarnega filma 
Sonita, Kinodvor 
(Bobri) 

Učenci 7. in 9. razredov 6. 2. 2017 
Maria Erzsebet 
Delić 

Pogovor s špansko pisateljico 
Care Santos 

Učenci pri izbirnem predmetu 
španščina 

27. 3. 2017 Petra Mikeln 

Obisk Hiše eksperimentov 

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

28. 3. 2017 
Polona 
Theuerschuh 

Ogled Državnega zbora in 
spremljanje seje 

Učenci pri izbirnem predmetu 
državljanska kultura 

20. 4. 2017 Mojca Jurič 

Ekskurzija v Švico Učenci, ki se učijo nemščino 18. – 21. 5. 2017 Renata Krivec 

Zaključna prireditev »30. 
srečanja mladih raziskovalcev 
in njihovih mentorjev«, 
Škofijska klasična gimnazija 

Sodelujoči učenci in 
mentorji30. srečanja mladih 
raziskovalcev in njihovih 
mentorjev 

22. 5. 2017 
Mestna občina 
Ljubljana in OŠ 
Riharda Jakopiča 

Udeležba na priredivi za zlate 
bralne značkarje, Cankarjev 
dom 

Prejemniki zlate bralne 
značke 

22. 5. 2017 
Maria Erzsebet 
Delić 

Zaključna prireditev 34. 
tekmovanja « Za čiste zobe ob 
zdravi prehrani » 

Učenci 5.a razreda 25. 5. 2017 
ZD Ljubljana 
Moste Polje,  
Mladen Kopasić 

Izlet: Trdkova (tromejnik), 
Gornji Senik (Madžarska), Grad 

Učenci na predlog učiteljev 2. 6. 2017 
Maria Erzsebet 
Delić 

Izlet v Verono, ZOO safari in 
Gardaland 

Nagrajenci 29. srečanja 
mladih raziskovalcev in 
njihovih mentorjev 
»Zaupajmo v lastno 
ustvarjalnost« 

31. 5. 2017 – 1. 6. 
2017 

Mestna občina 
Ljubljana, 
Mateja 
Drnovšek 

Ogled Predsedniške palače 
Učenci pri izbirnem predmetu 
državljanska kultura 

8. 6. 2017 Mojca Jurič 

Prireditev za zlate odličnjake Učenci 9. razreda 8. 6. 2017 Vesna Gros 

Ogled animiranega filma  
Pevci otroškega pevskega 
zbora 

12. 6. 2017 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 2016.  
Interesne dejavnosti so potekale od začetka oktobra 2016 do konca maja 2017. 
 
Interesne dejavnosti za učence od 2. do 5. razreda:  
 

 INTERESNE DEJAVNOSTI  
MENTOR, 
IZVAJALEC 

RAZRED 
ŠTEVILO VKLJUČENIH 

UČENCEV 

1.  Otroški pevski zbor M. Prelogar 2. - 5. 50 

2.  Preko igre k uspešnemu reševanju konfliktov 
N. Govekar 

B. Bertoncelj 
2., 3. 8 

3.  Potepuhi, planinski krožek Judita Mihev 1. – 9. 19 

4.  
Italijanščina  
Prispevek za učbenik in DZ, zvezek 

Anna De Domizio 3. – 5. 13 

5.  
Likovne delavnice 
Prispevek za likovni material. 

M. Birk 2. - 5. 13 

6.  Standardni in latinsko ameriški plesi  PK Prestige 3. – 8. 27 

7.  
Ritmična gimnastika 
Mesečni prispevek 17€,  
vpisnina 10€. 

Športno društvo AS 1. - 7. 30 

8.  Šah G. Đukić 3. – 9. 14 

9.  Odbojka  
ŠD Olimp – 

Odbojkarica.si 
2. -  6. 24 

10.  Atletika ŠD MASS 1. – 3. 40 

11.  Otroška košarkaška šola ŠD OKŠ 1. – 3. 29 

12.  Košarkaška šola ŠD OKŠ 4. – 9. 11 

13.  
Rokomet 
(Prvo srečanje za vse ob 15.05, učenci bodo 
razdeljeni v 2 skupini.) 

RK Tivoli 1. - 5. 27 

14.  
Otroška nogometna šola 
Članarina: 2 X 25€ (november, februar) 

ŠD ONŠ 2. -  4. 36 

15.  Kulinarične delavnice V. Mramor 4. – 9. 13 

16.  Šolsko novinarstvo D. Iskra 6. – 9. 5 

17.  Na odrskih deskah M. Drnovšek 8., 9. 37 

18.  
100-letnica Soške fronte –  
ZGO - ASTRO tabor 

M. Drnovšek 8., 9. 41 

19.  Floorball K. Adamič 6. – 9. 13 

20.  Keramika S. Ferenc 4. – 7. 10 

21.  Sprostitvene urice N. Sovinc 1. 15 
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DEJAVNOSTI OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
 
 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR  
 
V šolskem letu 2016 / 2017  so  v pevskem zboru prepevali otroci od 2. do 5. razreda OŠ Polje.  
Interes učencev je bil v letošnjem letu izjemen.  
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.  Tako smo imeli tudi skupne 
dopoldanske vaje ter vaje s pianistko.  
Sodelovali  smo na  vseh šolskih prireditvah (Miklavžev glasbeni večer, 160-letnica, kulturni dan, 
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 Mali 
šef.  
 
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. Končno število vpisanih otrok  je 50. 
 
Mojca Prelogar, zborovodja  
 
 
MLADINSKI PEVSKI ZBOR  
 
Mladinski pevski zbor je v tem šolskem letu ob vpisu štel 20 pevcev.  Realizacija ur je bila 100 %. 
Med letom je obisk upadal in ob koncu leta je bilo v zboru vpisanih 15 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 petek, in sicer vsak ponedeljek preduro in  ob petkih v 
času predure in 7. 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. 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 
8. decembra 2016.  V OŠ Kašelj smo nastop ponovili v okviru prednovoletne prireditve. 
V marcu 2016 so na Konservatoriju za glasbo in balet potekala srečanja osnovnošolskih pevskih 
zborov  z naslovom Pomladna prepevanja. Mladinski zbor se je srečanja udeležil  21. marca. Uspešno 
so odpeli tri pesmi ter bili za nastop pohvaljeni. 
Po novem letu smo pričeli s študijem pesmi, ki so bile določene za skupno petje na Zborovskem 
BUM-u v Mariboru. Izbrani zborovski odlomki iz oper so bili že zaradi pevskih višin kar zahteven 
zalogaj. Pevci so pridno vadili in 13. junija 2017 nastopili z množičnim zborom v Mariboru. Odzivi na 
ta nastop so bili zelo pozitivni. 
 
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  
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starše. Mnogi verjetno sploh ne vedo, da njihov otrok obiskuje pevski zbor. Mladi pa kljub 
samostojni odločitvi za zbor nujno potrebujejo tudi njihovo spodbudo.  
V juniju poteka avdicija za prihodnje šolsko leto. Zaenkrat se je je udeležilo 8 učencev. Upam, da 
bodo obogatili pevski zbor z glasovi in vztrajnostjo. 
 
Silva Jakob, zborovodja 
 

 
 
PREKO IGRE K USPEŠNEMU REŠEVANJU KONFLIKTOV 
 

V šolskem letu 2016/ 2017 sva interesno dejavnost Preko igre k uspešnemu reševanju 
konfliktov izvajali mentorici Bojana Bertoncelj in Nataša Govekar.  
Redno je interesno dejavnost obiskovalo 11 otrok. V začetku je bilo vpisanih več otrok, 
vendar se nekateri niso redno udeleževali. Nekaj otrok se je v interesno dejavnost vključilo 
zaradi vedenjskih težav. Vsebina je zanje primerna, vendar je potrebno prilagoditi cilje 
interesne dejavnosti. V prvem delu leta smo izvedli več prilagoditev zaradi potrebe po 
uravnavanju vedenja otrok, odzivanju na njihove potrebe in učenju prepoznavanja in 
obvladovanja čustev.   
Otroci so se učili in osvajali naslednje veščine: 
- ustrezni načini reševanja sporov 
- pomembnost čustev in kako jih izražamo 
- razumevanje sebe in drugih  
- osnove vrstniške mediacije                  
                                                             

 V tem šolskem letu je bila skupina otrok po potrebah zelo raznovrstna, vendar so bili zelo 
radovedni in tudi ustvarjalni. Z veseljem so se učili veščin obvladovanja konfliktov in se 
preizkušali v mediaciji. Napredek so dosegli tudi otroci, ki so težje sledili vsebini. En deček je 
prenehal z obiskovanjem zaradi zahtevnosti programa. Trije otroci niso prihajali zaradi 
jutranjega časa dejavnosti. Otroci si želijo podobne dejavnosti tudi v prihodnje, zato še 
vedno ostaja razmislek, kako vpeljevati mediacijo v vse razrede. 
 

Bojana Bertoncelj in Nataša Govekar, mentorici krožka 
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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, 

 kolesarski krog, 

 dan brez avtomobila, 

 teden prometne varnosti. 

 
POROČILO O OPRAVLJENIH KOLESARSKIH IZPITIH 
                                                                    

 
V šolskem letu 2016/2017 je bilo  na OŠ Polje v treh 
petih  razredih 58 učencev. En učenec je izpit opravil 
že v prejšnjem šolskem letu. Teoretična znanja o 
cestno prometnih predpisih so učenci pridobivali s 
pomočjo računalniškega programa S KOLESOM V 
ŠOLO, vaje in izpit pa so opravljali v spletni učilnici 
Kolesar v Skupnosti SIO. 
 

Tudi letos so imeli nekateri učenci precej težav s teoretičnim delom kolesarskega izpita. Po tretjem 
poizkusu je teoretični del izpita opravilo 48 učencev ali 84 %.   
 
Stanje je na koncu naslednje: 
 

 

Razred 
Število       

učencev 

št. učencev z 
že 

opravljenim 
izpitom 

Št. učencev, 
ki niso 

opravili 
teoretičnega 

dela izpita 

Št. učencev, 
ki niso 

opravili 
praktičnega 
dela izpita 

 

Število učencev, 
ki so opravili 

izpit 

5. a 19 - 1 - 18 

5. b 19 - 4 1 14 

5. c 20 1 4 1 14 

skupaj 58 1 9 2 46 

 

 
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 3. maja in končali 9. junija. 
Pohvalim  lahko vseh 46  učencev, ki so uspešno opravili kolesarski izpit in pridobili kolesarsko 
izkaznico. 
 
 
Marcel Theuerschuh, mentor prometne vzgoje 
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17  PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI 
 
 

PROJEKT Nosilec projekta Čas izvajanja 

PREVENTIVNI MODEL PODPORE 
UČENCEM IN NJIHOVIM 
DRUŽINAM 

DAMJANA  
GOVEKAR 

CELO LETO 

TESTIRANJE BRALNIH 
ZMOŽNOSTI PRVOŠOLCEV IN 
TRETJEŠOLCEV 

VESNA LUKEŽIČ CELO LETO 

EKO ŠOLA TANJA P. ZAVRŠAN CELO LETO 

ZDRAVA ŠOLA MOJCA MIKLAVČIČ CELO LETO 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA NATAŠA JAVORNIK CELO LETO 

KULTURNA ŠOLA MOJCA PRELOGAR CELO LETO 

KULTURNI KROG MATEJA DRNOVŠEK CELO LETO 

RASTEM S KNJIGO MATEJA DRNOVŠEK CELO LETO 

NAŠA MALA KNJIŽNICA MATEJA DRNOVŠEK CELO LETO 

KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA 
KVIZ 

MATEJA DRNOVŠEK CELO LETO 

ATS 2020 PETRA MIKELN DECEMBER 

GLOBAL PARTNERS JUNIOR VESNA GROS DECEMBER 

MIKLAVŽEV SEJEM – OŠ POLJE VESNA LUKEŽIČ NOVEMBER, DECEMBER 

MIKLAVŽEV SEJEM – ČETRTNA 
SKUPNOST 

VESNA LUKEŽIČ NOVEMBER, DECEMBER 

NOVOLETNA JELKA ČETRTNE 

SKUPNOSTI 
MOJCA AVBELJ NOVEMBER, DECEMBER 

LAMPIJON MATEJA PETAN NOVEMBER, DECEMBER 

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH 
KNJIŽNIC 

MATEJA DRNOVŠEK OKTOBER 

TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK 

NATAŠA JAVORNIK NOVEMBER 

ZGODOVINSKO ASTRONOMSKI 
TABOR 

MATEJA DRNOVŠEK SEPTEMBER, MAJ 

GEOGRAFSKI TABOR 
TANJA PECIN 
ZAVRŠAN 

OKTOBER 

ZELENE POVRŠINE LJUBLJANE 
TANJA PECIN 
ZAVRŠAN 

JANUAR – SEPTEMBER 

PROJEKTI MEDNARODNEGA 
SODELOVANJA 

TANJA PECIN 
ZAVRŠAN 

NOVEMBER 
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BRALNO TESTIRANJE PRVOŠOLCEV 
 
V šolskem letu 2016/2017 smo v prvih razredih izvedli preizkus ocenjevanja bralne pismenosti na 
začetku in koncu šolskega leta. 
Na začetku šolskega leta smo ocenjevali stopnjo predznanja v razredih. S tem smo lahko postali bolj 
pozorni na posamezne učence in njihov napredek skozi šolsko leto. Vsi učenci so napredovali v 
poznavanju črk. Na začetku leta so npr. znali poimenovati povprečno 6,7 od desetih črk na predlogi, 
prepoznali pa so v 7,6 od desetih črk na predlogi, povprečno pa zapisali 16,2 črk celotne abecede. 
Proti koncu šolskega leta pa je skoraj 90 % učencev znalo zapisati vseh 25 črk abecede, od tega pa 
samo dva učenca od 71 učencev v generaciji nista usvojila večine črk. 
Prav tako so učenci s šolskim letom zelo napredovali na področju fonološkega zavedanja. Prvi glas je 
proti koncu šolskega leta pravilno prepoznalo 92% učencev v generaciji, medtem ko 80 % generacije 
brez težav ugotovi zadnji glas. Učenci pa imajo še kar nekaj težav z razlikovanjem prvega glasu, in 
sicer ali se prva glasova v paru besed razlikujeta ali sta ista. Na splošno so učenci v primerjavi z 
začetkom šolskega leta napredovali na tem področju. Večina učencev nima težav s slušno analizo 
(glaskovanje), saj 73 % učencev pravilno glaskuje, večje težave pa ima 11 % učencev. Slušno sintezo 
(sestavljanje besed iz glasov) ima usvojeno 79 % generacije, težave pa ima 8% učencev prvih 
razredov. Na področju fonološkega zavedanja, ki je pomembe predpogoj za nadaljnje pisanje in 
branje, je večina učencev prvih razredov napredovala. 
Preizkus je na začetku leta vseboval tudi nalogo poznavanja koncepta knjige. Večina učencev je 
znala pokazati kje se knjiga začne in konča, kje se nahaja naslov, pravilno nakazala smer branja in 
razumela nekaj osnovne knjižne terminologije. 
Na koncu leta pa je preizkus poznavanja knjige zamenjala naloga, ki ugotavlja sposobnost 
predvidevanja. Pri tej nalogi so učenci ob branem slikopisu morali pravilno ubesediti slike 
(ugotavljanje sintaktičnega ključa) oz. so morali dopolniti poved z manjkajočo smiselno besedo 
(ugotavljanje semantičnega ključa). S sintaktičnem ključem večina učencev (89 %) nima težav, 
težave so se največkrat pojavile pri učencih, katerih materni jezik ni slovenščina. Pri semantičnem 
ključu pa ima večina učencev še nekaj težav, saj v povprečju učenci pravilno dopolnijo stavek v treh 
od petih primerov. 
Na koncu preizkusa so učenci odgovorili še na vprašanja o bralnem interesu. Učenci v večini še 
vedno izražajo srednje visok do visok interes za branje, kljub temu pa tretjina učencev izraža nizek 
interes za branje. Pri tem je zaskrbljujoče, da je pri nekaterih učencih interes za branje od začetka 
leta upadel, od tega pa je kar nekaj takih učencev, ki jih glede na dokazane bralne veščine lahko 
uvrstimo med boljše učence. 
 
Andreja Babič, psihologinja  
 
 
 
BRALNO TESTIRANJE DRUGOŠOLCEV IN TRETJEŠOLCEV 
 
2. RAZRED: V šolskem letu 2016/2017 smo izvedli individualno testiranje na začetku (78 učencev) in 
na koncu (76 učencev) pouka z učenci 2. razreda z OSBZ-2 Z in OSBZ- K. Rezultati so pokazali, da je 
delež učencev, ki ne dosegajo kriterijev, ob koncu leta nižji kot ob začetku šolskega leta. Učenci, ki 
so na začetku dosegali podpovprečne rezultate smo vključili v skupinsko učno pomoč, ki sta jo redno 
izvajali 2X tedensko razredničarki dveh oddelkov 2. razreda. Dobre rezultate so učenci dosegli na 
področju razumevanja prebranega, saj jih je kar 53 % doseglo nadpovprečne rezultate. Najbolj pa so 
napredovali na področju interesa za branje. 
 
3. RAZRED: Na začetku šolskega leta 2016/2017 sta razredničarki v obeh oddelkih tretjega razreda 
izvedli individualno testiranje z OSBZ-3 Z. Pri učencih so se pokazale velike razlike v razvoju 
zmožnosti branja. Nekaj učencev, ki so takrat dosegli najnižje rezultate, smo vključili v skupinsko  
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učno pomoč, ki je potekala enkrat tedensko. Na koncu šolskega leta, 7. 6. 2017, smo izvedli 
testiranje tretješolcev s skupinskim Bralnim testom. Rezultati bralnega testa so pokazali, da so vsi 
učenci napredovali, vendar je njihova bralna zmožnost še vedno podpovprečna glede na njihove 
vrstnike konec 3. razreda po Sloveniji. Test bralnega interesa, ki je del OSBZ in smo ga izvedli tudi na 
začetku leta, je pokazal, da so otroci v veliki večini pridobili interes za branje, se manj primerjajo s 
sošolci, ter nimajo več tolikšnega odpora do glasnega branja.  
Zanimivo je bilo rezultate primerjati z generacijama tretješolcev v letih 2014/2015 in 2015/2016. 
Izkazalo se je, da je v tej generaciji na stopnji razumevanja več podpovprečnih rezultatov in manj 
nadpovprečnih kot v generaciji 2014/2015, vendar je mnogo več nadpovprečnih rezultatov kot v 
generaciji 2015/2016. Na hitrosti razumevanja pa je ta generacija primerljiva z generacijo letošnjih 
5. razredov (2014/2015) in ima nekoliko manj podpovprečnih rezultatov in nekoliko več 
nadpovprečnih rezultatov kot generacija letošnjih četrtošolcev (2015/2016).  
   
 
Koordinatorica bralnega testiranja: Vesna Lukežič, specialna pedagoginja 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT EKOŠOLA  
 
 

Mednarodni program Ekošola je najobsežnejši projekt, ki spodbuja sistematično izvajanje okoljskih 

vsebin in udejanjanje načel trajnostnega razvoja. V projekt se je OŠ Polje vključila pred skoraj 

desetimi leti. V tem času smo izvedli nemalo število vsebinsko različnih dejavnosti, zbiralnih akcij, 

ozaveščevalnih akcij, izobraževanj, prireditev … 

Vsebinsko zelo bogate in zanimive aktivnosti so bile vseskozi odlično podprte tako s strani vodstva 

kot s strani učencev, učiteljev in navsezadnje tudi staršev ter predstavnikov lokalne skupnosti. 

V šolskem letu 2016/17 smo izvedli naslednje aktivnosti: 

1. Geografsko-ekološki tabor v Škofjeloškem hribovju na eko-kmetiji Podmlačan pod vodstvom 

mag. Tatjane Pecin Završan. Tridnevni tabor je potekal od petka, 11. 11. 2016 do nedelje, 13. 11. 

2016. Tabora se je udeležilo 17 učencev ter spremljevalka Mojca Jurič. Vodilna tema tabora se je 

glasila ˝Turizem in kmetijstvo na širšem območju Mestne občine Ljubljana˝. Učenci so se 

ukvarjali z različnimi dejavnostmi preko katerih so spoznavali in primerjali značilnosti kmetijstva 

na širšem območju MOL-a ter kmetijstva, ki je značilen za zahodne predalpske pokrajine. Ob tem 

so spoznavali različne kvalitativne ter kvantitativne metode raziskovanja, ki so v bistvu bile 

nadgradnja že obstoječe raziskovalne naloge, ki jo je naredil v preteklem šolskem letu učenec 

Aldin Hadžič in nosi naslov ˝Mlinarstvo kot ekoturistični razvojni potencial kmetijstva na 

vzhodnem območju Mestne občine Ljubljana˝. Omenjena naloga je bila javno predstavljena na 

sejmu Altermed v Celju, ki je potekal od 11. do 13. 3. 2016. 

2. Projektno delo ˝Zelene površine Ljubljane – prostor sožitja človeka in narave˝, ki smo ga na šoli 

izvajali dve leti. V njem je bilo vključenih 45 učencev 7. razredov, v preteklem šolskem letu pa 50 

učencev iz 9. in 6. razredov. V okviru projekta smo naredili: 
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 raziskovalno nalogo z istoimenskim naslovom,  

 izdelke iz različnih odpadnih materialov, ki so simbolno predstavljali zelene površine v Ljubljani 

 obisk eko kmetije V Narinu pri Pivki, kjer smo primerjali pomen zelenih površin v mestih in 

podeželsko okolje za zdrav, kvaliteten način življenja. 

      Projekt je koordinirala mag. Tatjana Pecin Završan. 

3. Dvodnevna interdisciplinarna ekskurzija z mednarodnim sodelovanjem z naslovom ˝Okoljsko 

ravnanje šol – tu in tam˝, ki smo jo realizirali od 16. do 17. 12. 2016. Udeležili so se je učenci, ki 

se zanimajo za poglobljeno raziskovalno delo na področju ekoloških, geografskih ter kulturno-

zgodovinskih vsebin. Temeljni cilj ekskurzije je bil spoznavanje naravno-geografskih in družbeno-

geografskih značilnosti Primorske in zamejske Italije s poudarkom na ekoloških vsebinah Krasa. 

Ekskurzijo smo pripravili skupaj z OŠ Martina Krpana iz Ljubljane. Vseh učencev, udeležencev 

ekskurzije, je bilo 20. Obiskali smo Križno jamo, botanični vrt v Sežani, Narodni dom v Trstu, 

Tržaško knjigarno, spomenik na Cerju, Škrateljnovo domačijo v Divači, pršutarno Lokev, staro 

mestno jedro Pirana, muzej školjk in akvarija v Piranu, božično-novoletni sejem v Kopru ter 

istrsko hišo Vrešje in Tonino hišo. Strokovno vodstvo ekskurzije sta opravili mag. Tatjana Pecin 

Završan ter Erzsebet Maria Delić. 

4. Zbiralno akcijo za zavržene živali za katere skrbijo v Zavetišču Ljubljana. Poleg osnovnega 

namena zbiranja hrane in pripomočkov za nego živali smo v okviru akcije spodbujali pri učencih 

občutek odgovornosti za druge. Akcija je potekala v novembru 2016, vse zbrane stvari pa smo 

nato odnesli v ljubljansko zavetišče. Mentorica akcije je bila Nataša Govekar. 

5. Akcija izdelovanja izdelkov za prodajo na božičnem bazarju, ki ga je organizirala četrtna 

skupnost Ljubljana Moste-Polje in na Miklavževem sejmu, ki smo ga izvedli na OŠ Polje skupaj z 

Miklavževim glasbenim večerom. Poleg izdelkov, ki so jih učenci izdelali v okviru dni dejavnosti, 

likovnega pouka ali ustvarjalnega preživljanja časa v podaljšanem bivanju, smo izdelali tudi 

voščilnice, pekli piškote in mafine. Zbrana finančna sredstva smo nato prispevali v šolski sklad za 

pomoč učencem iz socialno šibkejših družin za namen udeležbe v šoli v naravi ali pri nakupu 

šolskih potrebščin. Mentorica zelo odmevne akcije je bila Vesna Lukežič. 

6. Zbiranje zamaškov oz. pokrovčkov je na OŠ lahko rečemo že tradicionalno. Vsako leto učence 

nagovori mentorica mag. Mojca Prelogar, ki prav tako skrbno spremlja zbiranje in usmerja oz. 

spodbuja vse k čim učinkovitejšemu zbiranju. Akcija poteka pod okriljem organizacije 

˝NeverGiveUp˝. Največji učinek akcije ni le v zbrani količini, ki je bila okoli 1400 l (zabeleženo 16. 

6. 2017), temveč v učenju dobrodelnosti in pomoči drugim. V akcijo so bili vključeni vsi učitelji in 

učenci na šoli. Zaradi velike odmevnosti bomo nadaljevali z dejavnostjo. 

7. Tekmovanje v znanju ˝Ekokviz˝, ki je na šolski ravni potekalo 19. januarja 2017. Sodelovalo je 8 

ekip, vsako ekipo so sestavljali trije člani. Ker je med izvedbo Ekokviza za osnovne šole pri več kot 

10 % ekip prišlo do tehničnih težav in celo do izpada internetne povezave na nekaterih šolah, se 

je strokovna komisija Ekošole v skladu s 17. členom Pravil za organizacijo in izvedbo šolskih 

tekmovanj odločila, da kviz na vseh šolah ponovno izvedejo, saj so le tako vsem učencem/ekipam 

omogočili iste pogoje. Za ponovitev kviza so pripravili nova vprašanja, povezana z letošnjimi 

temami. Šolsko tekmovanje je bilo (ponovno) izvedeno 26. januarja 2017. Tudi na tem 

tekmovanju je sodelovalo 8 ekip (tri ekipe zaradi bolezni niso bile v popolni sestavi). Letošnje 

teme so bile: 

 odgovorno s hrano, 

 iznajdbe v preteklosti oblikujejo življenje sedanjosti, 

 krožno gospodarstvo. 
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Najbolj uspešni učenci na šolskih tekmovanjih so bili:  

 Klara Bajc, 8. b  

 Tara Drča Završnik, 8. b  

 Matevž Korošec, 7.a  

 Zala Ferenc, 7. a  

 Antea Kamšek, 7. a  

Vsi učenci so za sodelovanje prejeli priznanje. Mentorica tekmovanja je tako kot že vrsto let 

mag. Polona Theuerschuh.  

8. Teden mobilnosti smo na šoli obeležili z različnimi aktivnostmi. Pod vodstvom mentorice Sergeje 

Apat se so učenci 4. c intenzivno ukvarjali s prevoznimi sredstvi in vplivi le-teh na okolje. 

Sodelovalo je 25 učencev. Spoznavali so različna prometna in prevozna sredstva in vpliv 

onesnaženosti na okolje ter pripravili načrt, ki krepi telo in duha za bolj ˝Eko svet˝. Po skupinah 

so iz odpadnega materiala izdelali tudi svoje prevozno sredstvo na alternativni pogon.  

      Izkušnja ustvarjanja iz odpadne embalaže je vedno prijetna in pozitivna, učenci so uživali ob 

ustvarjanju in predstavitvi izdelkov. 

9. V okviru projekat Ekobranje pripravimo na OŠ Polje več različnih dejavnosti pod odgovornim 

mentorstvom Erzsebet Marie Delić. Tako je bilo tudi v šolskem letu 2016/17, saj se na šoli 

zavedamo, da moramo o okolju razmišljati trajnostno. Kako otrokom, ki šele vstopajo v svet, 

približati način pravilnega ravnanja z okoljem? Prepričani smo, da branje knjig z ekološko vsebino 

otroke spodbuja k razmišljanju o odnosu do žive in nežive narave: 

 V okviru kulturnega dne so si učenci 7. in 9. razreda v Kinodvoru 6. 2. 2017 ogledali 

dokumentarni film Sonita, nato so aktivno sodelovali v vodenem pogovoru o filmu. 

Osrednja tema kulturnega dne je bila namreč večkulturnost. Odkrivali in raziskovali smo  

bogastvo kultur različnih dežel.  

Pogovarjali smo se o pomenu kulturne raznolikosti in bogastvu, ki ga prinaša poznavanje 

drugih kultur in sobivanje z njimi. 

Dotaknili smo se tem, kot so spoštovanje drugačnosti, (ne)strpnost, migracije, begunstvo. 

Spoznali smo umetnike in migrante, ki prihajajo iz tujih dežel. 

 Že naslednji dan, 7. 2. 2017, so učenci 9. razreda spoznali konstruktivistično pesem in 

tudi sami izdelali pesem lepljenko - tudi z ekološko tematiko.  

 Na začetku šolskega leta sva se s kolegico dogovorili, da bodo za četrto domače branje 

učenci od 7. do 9. razreda prebrali knjigo z ekološko tematiko. V šolski knjižnici imamo 

nekaj kakovostnih literarnih besedil, ki ponujajo številne možnosti za obravnavo z učenci. 

Seznam knjig, ki so primerne za ekobralno značko, je že na začetku šolskega leta 

pripravila šolska knjižničarka. Izbirali pa so lahko tudi povsem prostovoljno. Nekateri 

učenci so raje prebirali ekočlanke iz časopisov oz. revij (GEA, National Geographic, Pil 

plus, Lovec…). Vsebino prebrane knjige in člankov so učenci predstavili in kritično 

ovrednotili skozi pogovor. Veliko so povedali o onesnaževanju okolja, voda, ogrožanju 

živali in o tem, kako skrbimo za domače ter divje živali v ujetništvu.  

 V sedmem razredu smo na koncu šolskega leta kot dolgo branje prebrali prisrčno 

pripoved o sprejemanju drugačnosti, in sicer roman Vinka Moderndorferja Kit na plaži. 

Knjiga je bila izbrana za projekt Rastem s knjigo 2016, torej je vsak sedmošolec prejel 

brezplačen izvod knjige. Učenci so na vprašanja odgovarjali sproti, med branjem. Vsebino 

knjige so si tako bolje zapomnili in jo lažje razumeli, hkrati pa se je izoblikoval njihov 

pogled na življenje in razmišljanje o zapletenih situacijah, s katerimi se srečujemo v  
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 življenju. Učenci so prepoznali sporočilo romana, da je življenje lepo, zato bi to knjigo 

moralo prebrati čim več bralcev. 

 Kot v filmu je druga knjiga Vinka Möderndorferja, priljubljenega vsestranskega 

ustvarjalca namenjena mladini. Pisatelj, pesnik, dramatik in režiser je za svoj prvi roman 

za mladino Kot v filmu prejel večino nagrad za mladinsko književnost pri nas. S tole 

duhovito zgodbo o resnih rečeh pa bo zagotovo nagovoril tako mladino kot odrasle. 

Kljub temu da prebiranje ekoliterature nudi veliko bralnih užitkov, bo potrebno v 

prihodnje še bolj vzpodbujati otroke (in starše) k branju tovrstne literature, kajti samo 

otroci, ki smo jim že v rani mladosti privzgojili spoštljiv odnos do narave, jo bodo 

ohranjali in sooblikovali trajnostno družbo prihodnosti. 

Kot imate možnost, lahko vidite, da na šoli veliko učiteljev skrbno bdi nad ekološkim ozaveščanjem, 

zlasti učencev. Vendar je ob tem potrebno izpostaviti, da nosimo učitelji izjemno veliko odgovornost 

tudi za vse ostalo delo, ki poteka na šoli, zato se nemalokrat znajdemo v časovni stiski, kako vse 

skupaj izpeljati. Projekt ekošola je globalno izjemno dobro zasnovan, vendar v zadnjem času 

ugotavljamo, da postaja čedalje bolj storilnostno in tekmovalno naravnan. Vodstvo projekta na 

nacionalni ravni, s katerim smo imeli izjemno korekten in dober odnos, nas stalno zasipava z raznimi 

natečaji, dodatnimi sodelovanji v projektih, ki se ˝rojevajo˝ med letom … Tako smo se učitelji, ki 

smo do sedaj pretežno sodelovali v projektu odločili, da je ob vsem delu, ki ga opravljamo, to 

preveč. Želimo si manjšega predaha, da ponovno napolnimo baterije, da ponovno začutimo moč 

idej, ki se nam porajajo ob razmišljanju, kako učence še bolj usmerjati v trajnostni način življenja, ki 

bo nujen za obstoj marsikatere vrste na Zemlji. 

Projekta v naslednjem šolskem letu ne bomo nadaljevali v takšnem obsegu in na takšen način kot 

smo do sedaj. Nekatere dejavnosti bomo ohranili, na druge pa pozabili. Mogoče si bomo čez kakšno 

leto ponovno zaželeli biti nosilec zelene zastave in bomo ponovno pristopili k projektu. 

Vsem, ki ste v teh desetih letih mojega koordiniranja sodelovali v projektu se vam iskreno in 

nesebično zahvaljujem za vsako idejo, misel, dejavnost, ki ste jo na kakršen koli način izpeljali. 

 
Koordinatorica projekta: mag. Tatjana Pecin Završan 
 
 
 
 
SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL 
 
 
V okviru Zdrave šole smo v letošnjem šolskem letu imeli dve rdeči niti. Nadgrajevali in poglabljali že 
znano rdečo nit prejšnjega leta – duševno zdravje. Pri tem smo delali vaje za učence iz priročnika Ko 
učenca strese stres. Duševnemu zdravju smo dodali še vsebine  ustrezne prehrane in gibanja.   
 
Cilji letošnje Zdrave šolo so bili:  

- Skrb za duševno zdravje tako učiteljev kot učencev (rdeča nit letošnje Zdrave šole). 
- Aktivno podpiranje pozitivne samopodobe vseh učencev.  
- Vsestranski razvoj dobrih medosebnih odnosov med učitelji in učenci. 
- Razvijanje socialnega čuta. 
- Spodbujanje učencev k različnim dejavnostim. 
- Zavedanje pomena zdrave prehrane in gibanja (rdeča nit letošnje Zdrave šole). 
- Sodelovanje s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo. 
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V okviru teme duševno zdravje smo med poukom izvajali vaje za sproščanje, umirjanje, 
obvladovanje stresa kot uvodno motivacijo pri pouku, kot zaključni del ure, kot vmesno igro za dvig 
koncentracije tekom celega šolskega leta. V 1. b so učiteljice enkrat mesečno izvajale jogo za otroke 
po priporočilih Gordane Schmid. Učence nižjih razredov so učiteljice navajale na poslušanje samega 
sebe in tišine. Učitelji so na nekaterih razrednih urah analizirali stres otrok in otrokom z vajami 
pomagali, da bi bilo stresa čim manj.  
Po različnih oddelkih predvsem razredne stopnje smo pripravili več srečanj za starše, dedke in 
babice, v okviru 160 – letnice šole smo mlajšim otrokom predstavili življenje v šoli nekoč. V ta 
namen smo povabili na obisk v Staro šolo učiteljice, ki so poučevale na naši šoli, vzpostavili smo stik 
z ljudmi, ki so bili v šoli po koncu druge svetovne vojne.  
Socialni čut smo krepili s sodelovanjem v različnih dobrodelnih akcijah Rdečega križa, zbirali smo 
različna sredstva za novoletno obdaritev otrok iz socialno šibkih družin, vse leto smo zbirali zamaške 
in sodelovali z društvom Never give up, povezovali smo se s četrtno skupnostjo in sodelovali na 
Miklavževem sejmu, dnevu četrtne skupnosti ...  
Za zdravje otrok smo skrbeli z veliko gibanja in z ozaveščanjem pomembnosti zdrave prehrane. To 
smo realizirali z  različnimi dejavnostmi, kot so: Peš v šolo in nazaj, Diham ples, S kolesom v 
Ljubljano, Gibalne minutke, dodatne ure športne vzgoje v času PB, skupni športni popoldnevi v PB, 
veliko vsebin pouka smo popestrili z  ustvarjalnostjo v gibanju, gibanje v igri,… Sodelovali smo tudi v 
tekmovanju za Zdrave zobe, namesto uporabe zobnih ščetk bomo v šoli jedli jabolka. Na šoli smo še 
naprej skrbeli za zdravo uravnoteženo prehrano in skrbeli za to, da otroci dovolj pijejo in da je za 
človeško telo najbolj primerna voda. Otroci v nižjih razredih so izdelovali prehranske piramide, 
semafor prehrane, pripravili so si svež sadni sok za dobro jutro, sami so si pripravili zdrav zajtrk. 
 
Zapisala vodja tima: Mojca Miklavčič 
 
 
 
 
 
PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 
 
V letošnjem šolskem letu smo začeli deliti sadje za shemo šolskega sadja že v mesecu septembru. 
Sadje smo delili enkrat tedensko, ob sredah, med razredno uro.  
Delili smo naslednje vrste sadje: jabolka, hruške, jagode, slive, češnje, kaki. 
Našteto 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 iz 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  
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PROJEKT KULTURNA ŠOLA  
 
Naziv Kulturne šole velja do leta 2020.  Tudi v tem šolskem letu smo se uspešno izkazovali na 
področju petja (otroški in mladinski pevski zbor: revija Pomladna prepevanja, Miklavžev glasbeni 
večer, sodelovanje na šolskih prireditvah), plesa (ID, sodelovanje s plesnimi točkami na različnih 
prireditvah v sklopu šole), likovnega ustvarjanja (urejanje šolskih vitrin, panojev ipd.), izdelovanja 
šolskih glasil (razredna in predmetna stopnja: Drobtince in Poljubčki), priprav različnih prireditev 
(Miklavžev glasbeni večer, 160 – letnica šole), tako za šolo kot za javnost. Zopet lahko izpostavimo 
raziskovalne naloge mladih raziskovalcev, ki so dosegli zelo dobre rezultate. Trudimo se dobro 
opravljati bralno značko, Eko bralno značko, angleško bralno značko, Knjižnega molja ipd. Učenci so 
uspešni na različnih tekmovanjih (Cankarjevo tekmovanje, tekmovanje za Vegovo priznanje, 
Matemček, Vesela šola, Bobrček…), sodelovali pa so tudi v projektih, skrbeli za lepo urejen videz 
šole ter kulturno obnašanje.   
Vse dejavnosti se zbirajo v googlovih dokumentih. Za vnos podatkov skrbijo posamezni učitelji.   
Naloge za ohranitev naziva, cilji in pogoji Kulturne šole ostajajo enaki kot predhodna leta in še 
naprej se bomo vestno trudili, da jih bomo dosegali.  
 
Vodja projekta:  mag. Mojca Prelogar, prof.   
 
 
PROJEKT KULTURNI KROG  
 
V Projektu kulturni krog je sodelovalo 42 učencev 8. in 9. razreda.  
Namen projekta je bil, da učenci razvijajo gledališko kulturo, to je naklonjenost do gledaliških 
aktivnosti in obiskovanja predstav; si oblikujejo kriterije za prepoznavanje kakovostne predstave 
(vzgoja gledališkega občinstva); cenijo gledališko, lutkovno, baletno ustvarjalnost; razvijajo interes 
za sprejemanje različnih  zvrsti predstav; spoznavajo uprizoritvene predstave kot sintezo različnih 
umetnosti; razmišljujoče spremljajo predstave ter jih samostojno vrednotijo; se pogovarjajo o 
predstavah;  kritično presojajo o pomenu avditorija za posamezne predstave.  
Obiskali smo Mestno gledališče Ljubljansko (Mala scena) in si ogledali dramo Bella Figura, v 
Cankarjevem domu smo si v Štihovi dvorani ogledali Glasbeni performans Tesla z Janezom Dovčem. 
V času jesenskih počitnic smo si v Gallusovi dvorani ogledali zgodovinski muzikal Veronika 
Deseniška. V mesecu decembru smo si v ljubljanski operi ogledali balet Hrestač. Sledilo je nekaj 
mesecev premora, saj smo čakali na sredstva MOL, da smo lažje sofinancirali vstopnice. V mesecu 
maju smo si tako šli ogledat stand up komedijo Neprilagojeni. Predstavo smo si ogledali v SiTi teatru. 
Zadnja predstava se je odvijala v ljubljanskih Križankah. Ogledali smo si premiero muzikala Vesna. 
 
Mateja Drnovšek, vodja projekta 
 
 
PROJEKT RASTEM S KNJIGO 
 
Sodelovali smo v nacionalnem projektu Rastem s knjigo – izvirno slovensko leposlovno delo 
vsakemu sedmošolcu. Sedmošolci so obiskali Knjižnico Jožeta Mazovca v Polju, kjer so spoznali 
delovanje knjižnice, se pogovarjali o knjigah in prejeli knjigo slovenskega pisatelja Damijana Šinigoja 
z naslovom Iskanje Eve. Sedmošolci so imeli to knjigo tudi za domače branje. 
Gre za duhovito napisano in napeto zgodbo o nepredvidljivem iskanju Eve. Eva in Leon, prva je iz 
Slovenije in drugi s Švedske, sta že dolgo prijatelja, nikoli pa se nista zares videla. Vse načrtujeta 
tako, da bi Leonu končno uspelo del poletja preživeti v deželi na sončni strani Alp v Evini družbi,  
vendar mu načrte v zadnjem trenutku prekriža oče. Leon se odloči, da bo odpotoval na skrivaj, s 
štopanjem tovornjakov. Zapleti pa se takrat šele dobro začnejo. 
S projektom: 

- spodbujamo dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, 
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- 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 je bilo v šolskem letu 2016/17 vključenih sedem razredov, in sicer 1. a, 
1. b, 1. c, 2. a, 2. b, 3. a in 3. b razred. V posameznih razredih je z učenci sodelovalo več učiteljic. 
Tako so se med seboj povezale razredničarke, druga učiteljica v razredu (prvi razred) in učiteljica v 
OPB. V nekaterih razredih pa so učenci ustvarjali samo v OPB. 
Cilj projekta je spodbujanje in razvijanje bralne kulture pri mladih bralcih. Učenci so pod 
mentorstvom učiteljev, ki so poučevali v teh razredih, brali in izpolnjevali USTVARJALNIK, ki je 
vseboval naloge na temo izbranih knjig, ki so zelo zabavne ter krepijo otrokovo ustvarjalnost in 
domišljijo, pri tem pa zahtevajo podrobnejše banje in opazovanje.  
V šolskem letu 2016/17 so učenci ustvarjali na knjige: Tine in Bine superjunaka, Izginula slika, Če … 
Nov, osupljiv pogled na velike ideje, Rdeča ali zakaj zasmehovanje ni smešno, Zmago, Lukec in Lučka, 
Meg in dinozavri, Risto Bonar in strašna salama ter Sredi sreče in v četrtek zjutraj. Posebna 
pozornost je bila namenjena državama Poljski in Litvi. 
 
Mateja Drnovšek, vodja projekta 
 
 
PROJEKT KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA KVIZ  
 
Letošnja tema knjižnično-muzejskega MEGA kviza se je nekoliko oddaljila od tipično zgodovinskih 
tem. Se je pa povezovala s Prirodoslovnim muzejem Slovenije. Tema kviza je bila Naše malo veliko 
morje. Kviz je kot običajno obsegal pet različnih vsebinskih sklopov (Morja in oceani, Morje ni le 
slana voda, Velika riba majhno žre, Na pogrnjeni mizi in Morska potovanja). 
Sodelovali so posamezni učenci 9. b razreda. Z izbirnim predmetom Etnologija pa si je nekaj teh 
učencev ogledalo tudi razstavo z naslovom Končna postaja: morje? v Muzeju za arhitekturo in 
oblikovanje, ki govori, kje končajo naši odpadki. 
 
Mateja Drnovšek, vodja projekta 
 
 
PROJEKT  ATS 2020 
 
ATS 2020 (http://www.ats2020.eu/) je dvoletni mednarodni projekt, v katerega je vključenih 11 
držav (poleg Slovenije še Avstrija, Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Grčija, Hrvaška, Irska, Litva in 
Španija) in ki je vsebinsko nadaljevanje projekta EUfolio, v katerega je bila naša šola vključena v 
šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015. Projekt se bo zaključil konec leta 2017, delo z učenci pa se s 
tem šolskim letom zaključuje. 
V šolskem letu 2016/2017 sta bila v delo pri projektu vključena predvsem oba oddelka 8. razreda, in 
sicer pri FIZ (učiteljica Polona Theuerschuh), pri ZGO (učiteljica Mateja Drnovšek) in pri TJA (učiteljici 
Vesna Gros in Petra Mikeln; v okviru dnevov dejavnosti – medpredmetno povezovanje). Letošnje 
šolsko leto je bilo večinoma namenjeno razvijanju veščine kritičnega mišljenja, a še vedno ob 
zasledovanju glavnega cilja projekta, to je opolnomočiti učence za načrtovanje, spremljanje in 
vrednotenje lastnega dela, in sicer s pomočjo IKT orodij in formativnega spremljanja. 
 
Petra Mikeln, vodja projektnega tima na šoli 
 

http://www.ats2020.eu/
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MIKLAVŽEV SEJEM 
 
Miklavžev sejem je potekal 24. 11. 2016 v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Polje na OŠ Kašelj in 8. 
12. 2016 na naši šoli v okviru Miklavževega večera, ki sta ga pripravila otroški in mladinski pevski 
zbor. 
V projektu so sodelovali tako učenci predmetne kot razredne stopnje, ki so v okviru likovne 
umetnosti,  gospodinjstva,  tehnike in tehnologije, dni  dejavnosti in raznih krožkov, pripravljali 
izdelke za ponudbo  na sejmu. V tem letu (september – december 2016) smo izdelali novoletne 
voščilnice iz različnih materialov ter z različnimi tehnikami. Z učenci smo spekli več vrst peciva, 
pripravili dišavna mila ter različne izdelke namenjene okrasitvi prazničnega doma (novoletne 
okraske, namizno dekoracijo…). Pri tem smo učencem približali domačo slovensko kuhinjo ter jim 
pokazali, da se z lastnimi rokami in sodelovanjem lahko naredijo veliko.  
Projekt je lepo potekal. Dejavnosti, ki smo jih izpeljali, so učenci pohvalili in so bili z dejavnostmi 
zadovoljni. Učencem veliko pomenijo neformalne oblike pouka, še več pa občutek uspešnosti ob 
pogledu na izdelek. Ta občutek se nato ob prodaji nadgradi še v ponos. Projekt vnaša v naš šolski 
prostor dinamiko, spodbuja nas k timskemu delu, povezuje nas s starši in ostalimi sorodniki ter z 
lokalno skupnostjo. Zagotovo lahko govorimo o uspešnosti projekta tudi v številkah (število 
sodelujočih učencev, število izdelkov, vsota zbranega denarja…). Tudi letos je bil obisk sejma dober. 
Učenci so: 

 razvijali ustvarjalne sposobnosti,  

 razvijali lastno domišljijo,  

 razvijali ročne spretnosti in ustvarjalnost z oblikovanjem iz različnih materialov, 

 spoznavali različne tehnike, materiale in orodja za obdelavo materiala,  

 krepili medsebojno (medgeneracijsko) sodelovanje, 

 krepili svojo samozavesti, 

 spoznavali pomen delitve dela, kot pogoj za uspešno opravljanje sestavljenih nalog,  

 razumeli pojem dobre in varne organizacije dela,  

 oblikovali sposobnosti za delo v skupini in prepoznavali pomen skupinskega dela,  

 oblikovali pravilen odnos do dela in rezultatov dela,  

 oblikovali ustrezen odnos do hrane, 

 se navajali na vztrajnost in natančnost, 

 spoštovali sebe, druge in okolje, 

 spoznali, da se sredstva zbrana s prodajo izdelkov namenijo izključno za potrebe šolskega 
sklada, za pomoč učencem iz socialno šibkih družin in tako pri sebi okrepili sposobnost 
sočutja in solidarnosti… 

Težav pri doseganju ciljev nismo imeli, saj je bila organizacija odlična. Dovolj hitro smo načrtovali 
delo. Delali smo timsko. 
Učenci pri neformalnih oblikah radi sodelujejo. Dnevi dejavnosti in aktivnosti povezani z izdelavo 
izdelkov so bili prijetni, saj so bili bogati z idejami. Veliko je bilo interakciji med otroci, morali so 
krepiti različne spretnosti in pri tem so bili zelo uspešni.  
Ciljna skupina so bili učenci naše šole, starši učencev in člani lokalne skupnosti. Le te smo v projekt 
dobro vključili. Nekoliko manj člane lokalne skupnosti, ki pa so prišli v večji meri v poštev na samem 
sejmu.  
Učenci se raznih aktivnosti veselijo in v njih zelo uživajo. Tudi letos je bila udeležba na teh dnevih 
velika. Učenci so se družili in povezovali v skupine, tudi iz različnih razredov. Prihajalo je do 
povezanosti med sošolci, med vrstniki v paralelki, med učenci nižjih in višjih razredov, itd. 
Starši podpirajo takšne dejavnosti na šoli in sodelujejo s prinašanjem odpadne embalaže, ipd.  
 
Zapisala: Vesna Lukežič, specialna pedagoginja 
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LAMPIJON    
 
Mateja Petan, mentorica 
 
 
 
 
NOVOLETNA JELKA ČETRTNE SKUPNOSTI    
 
Žal letos nismo okrasili smreke pred ČS Polje, ker so jo zaradi izgradnje nove Zaloške ceste podrli.  
Smo pa prvošolci okrasili stavbo četrtne skupnosti in sicer smo na balkon obesili snežake, ki smo jih 
izdelali iz odpadne plastične embalaže, okna pa smo okrasili s palčki in zvezdicami. Sodelovalo je 71 
učencev in pet učiteljic. 
Hkrati smo hodnike stavbe popestrili z risbicami učencev Stare šole. Učenci so radi sodelovali in 
uživali v ustvarjanju. 
Za prihodnje leto razmišljamo o okrasitvi dreves na ploščadi pri Stari šoli.  
 
Mojca Avbelj, mentorica 
 
 
PROJEKT MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 
 
Tudi v šolskem letu 2016/2017 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: ''NAUČITE SE RAZVOZLATI SVOJ SVET''.  
Letošnje šolsko leto smo bili osredotočeni na spodnje dejavnosti: 

- na spletni strani šolske knjižnice/šole smo predstavili mednarodni dan šolskih knjižnic, 
- v vitrinah pred knjižnico smo razstavili izdelke učencev male lutkice književnih junakov iz 

znanih otroških knjig, 
- izvedli noč branja v knjižnici posebej za devetošolce in posebej za osmošolce. 

 
Mateja Drnovšek, vodja projekta 
 
 
 
 
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
 
V novembru, 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 tradicionalno sestavljen iz črnega kruha, mleka, jabolka, medu in masla. Izvedli smo ga v 
času prve šolske ure.  
V tej uri so učitelji v obliki različnih dejavnosti in aktivnosti otrokom predstavljali pomen lokalno 
pridelane hrane ter seveda tudi pomen 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 
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ZGODOVINSKO-ASTRONOMSKI TABOR 
 
Zgodovinsko-astronomski tabor smo terminsko umestili tik pred šolski tekmovanji iz zgodovine in 
astronomije, ki vedno potekata v začetku meseca decembra, saj je tabor namenjen tudi pripravam 
na ti dve tekmovanji.  
Tabor je potekal v  CŠOD Medved na Medvedjem Brdu v času od 21. 11. do 25. 11. 2016. Lokacija je 
bila izbrana zaradi bližine, kar pomeni tudi najugodnejši prevoz. Tabora se je udeležilo 41 otrok iz 
osmega in devetega razreda (8.a – 7 otrok, 8.b – 10 otrok, 9.a – 10 otrok in 9.b – 14 otrok). Z njimi 
smo odšli: Polona Theuerschuh, Marcel Theuerschuh in Mateja Drnovšek. Večino programa smo 
pripravili in izvedli sami, manjši del programa (gledanje s teleskopi in programiranje robotov) pa so 
izvedli učitelji CŠOD Medved. 
Pri astronomiji so učenci reševali zahtevnejše naloge iz preteklih tekmovanj iz astronomije, 
opazovali zvezde in nočno nebo, se učili o razdaljah in enotah v astronomiji ter se naučili uporabljati 
zvezdno karto. Pri zgodovini so učenci poglabljali in osvajali nova znanja o prvi svetovni vojni in 100-
letnici soške fronte, kar je bila tudi tema zgodovinskega tekmovanja. Učenci so intenzivno sodelovali 
pri pouku, vsak večer smo imeli tudi različne družabne dejavnosti in spoznavali okolico.  
 
Mateja Drnovšek, vodja tabora 

 
 
SODELOVANJE V AKTIVNOSTIH Z ORGANIZACIJO RDEČEGA KRIŽA  
 
Tudi v tem šolskem letu sta bili na šoli izvedeni 2 dobrodelni akciji v okviru Organizacije Rdečega 
križa – Območna enota Ljubljana. 
V decembru 2016 smo izvedli akcijo »ZA OTROŠKI NASMEH«, v maju 2017 pa akcijo »OTROCI ZA 
OTROKE«. 
V prvi akciji smo zbirali prostovoljne prispevke (1€), sladkarije in zimska oblačila za novoletno 
obdaritev otrok iz socialno ogroženih družin, v majski akciji pa so bile zbrane šolske potrebščine in 
/ali 1€ za nakup šolske torbice, prav tako namenjeni otrokom iz družin v stiski .Po zaključku akcije je 
bilo obakrat obdarjenih tudi 10 učencev iz naše šole (izbor po presoji šolske socialne delavke). 
Obe dobrodelni akciji sta bili uspešni, sodelovali so učenci nižje in višje stopnje, pri čemer je bila 
udeležba na nižji stopnji nekoliko večja. 
Vzgajanje v duhu solidarnosti in humanosti ter čuta za pomoč ljudem (sovrstnikom) v stiski bomo 
tako kot pretekla leta gojili tudi v prihodnjem šolskem letu, saj  je sodelovanje z Organizacijo RK na 
naši šoli že tradicionalno. 
 
Hedvika Križaj, mentorica  za ORK na OŠ Polje   
 
 
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 
Tema Evropskega tedna mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra 2016, v organizaciji Mestne 
občine Ljubljana, je bila »Pametna mobilnost za gospodarsko uspešnost«. Izvedli smo naslednje 
aktivnosti: 

 sodelovanje na prireditvi "Diham ples", 

 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 Mengeško kočo in na trim stezo v Zadvor, 

 planinski športni dan za učence predmetne stopnje (Boč, Osankarica, Zelenica, dom na 

Ljubelju). 

 
Zapisala: Tatjana Robida 



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2016/2017 

71 

 

 
 
 
RAZISKOVALNA DEJAVNOST  
 
 
V letošnjem šolskem letu so mladi raziskovalci pod vodstvom mentorjev izdelali 11 raziskovalnih 
nalog, ki so jih 31. marca predstavili na 30. regijskem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih 
mentorjev Ljubljane »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost 2017«.  Osem nalog se je uvrstilo na državno 
srečanje mladih raziskovalcev, ki je potekalo v Murski Soboti  16. maja. Pet nalog je bilo nagrajenih z 
bronastim in tri s srebrnim priznanjem. 

 
 

 
RAZISKOVALNE 

NALOGE 
PODROČJE RAZISKOVALCI MENTOR PRIZNANJE 

1.  
Kako dobro poznamo 
pregovore, reke in 
stalne besedne zveze? 

SLOVENŠČINA Klara Bajc, 8.b 
Polona 
Theuerschuh 

SREBRNO 

2.  
A nam res grozi 
digitalna demenca? 

RAČUNALNIŠT
VO IN 
INFORMATIKA 

Tara Drča Završnik, 
8.b 

Polona 
Theuerschuh 

SREBRNO 

3.  160 let OŠ Polje ZGODOVINA Jernej Kranjc, 9.b 

Mateja 
Drnovšek 
Polona 
Theuerschuh 

SREBRNO 

4.  Neskončnost MATEMATIKA Tomaž Ogrič, 8.a Jana Plut BRONASTO 

5.  

Tehnologija ravnanja z 
odpadno električno in 
elektronsko opremo v 
Republiki Sloveniji 

TEHNIKA 
Miha Levičnik, 8.a 
Matic Terglav, 8.b 
Nik Trifunović, 8.b 

Polona 
Theuerschuh 

BRONASTO 

6.  Sladko razvajanje TURIZEM 
Patricija Malovrh 
Mlačnik, 9.b 
Neža Sevčnikar, 9.b 

Mateja 
Drnovšek 

BRONASTO 

7.  
Varnost v prometu je 
odgovornost vseh 

PROMET 
Nadja Kranjc, 8.b 
Matevž Kranjc, 6.a 

Mateja 
Drnovšek 

BRONASTO 

8.  
Pisava prihodnosti ali 
zgolj trend? 

SLOVENŠČINA 
Neža Krajnc, 9.b 
Katarina Jozić, 9.b 
Hanisa Xhaferi, 9.b 

Mateja 
Drnovšek 

BRONASTO 

9.  
Kje se danes skrivajo 
ostanki rimske 
Emone? 

ZGODOVINA Teo Škrabič, 5.a 
Mladen 
Kopasić 

 

10.  
Zgodbe, ki jih pišejo 
šolska praznovanja 

ZGODOVINA 
Ema Jelenc, 8.a 
Karin Solar, 8.a 
Zana Škrijelj, 8.a 

mag. Tatjana 
Pecin Završan 

 

11.  Moj hobi, moj poklic SOCIOLOGIJA 
Karolina Turk, 9.a 
Nika Stražišar, 9.a 

Vesna Gros  
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DRUGE DEJAVNOSTI 
 

DELAVNICE ZA UČENCE 

 Varna raba Facebooka in pasti interneta (izvajalec eBerce d.o.o.) - 28. 9. 2015 za učence osmih 

razredov.  

 Enourne delavnice Vzgoja za zdravje, so bile  izvedene v času ur oddelčne skupnosti ali dni 

dejavnosti za učence od 1. do 9. razreda. Delavnice je vodila Anja Gradišek, dipl. medicinska sestra. 

Razred Vsebine vzgoje za zdravje 

1. Zdrave navade 

2. Osebna higiena 

3. Zdrav način življenja 

4. Preprečevanje poškodb 

5. Zasvojenost 

6. Odraščanje 

7. Pozitivna samopodoba in stres 

8. Medosebni odnosi 

9. Vzgoja za zdravospolnost 
 

 Sem sreča v nesreči (RKS-OZ Ljubljana s podporo Mestne občine Ljubljana), 27. 1. 2017 in 3. 2. 

2017. Učenci 7. In 9. razredov so se na delavnici seznanili, kako ukrepati pred, ob in po požaru in 

potresu. 

 Spletkarimo proti nasilju (izvajalec Ekipa Varnega interneta v sodelovanju z Mestno občino 

Ljubljana) –  20. 3. 2017 za učence sedmih razredov. 

 Internet za najmlajše (izvajalec Ekipa Varnega interneta v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana) 

–  23. 3. 2017 za učence drugih razredov. 

 Mobilna družbena omrežja (izvajalec Ekipa Varnega interneta v sodelovanju z Mestno občino 

Ljubljana) –  29. 3. 2017 za učence devetih razredov. 

 Samo eno življenje imaš - delavnice prve pomoči za 7. In 8. razred, 17. 3. 2017 in 22. 3. 2017. 

Organizacija delavnic: Območno združenje Rdečega križa Ljubljana. 

 Delavnice “Bontonček” za učense drugih razredov (izvajalec Društvo za teorijo in kulturo 

hendikepa v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana) 

PREDAVANJA ZA STARŠE 

 6. 2. 2017 Spodbujajmo otrokove socialne veščine (Lea Beznik, univ.dipl.psih.) – za starše učencev 

2. in 4. razreda  

 Mobilna družbena omrežja (izvajalec Ekipa Varnega interneta v sodelovanju z Mestno občino 

Ljubljana) –  28. 3. 2017 za starše učencev vseh razredov 

 25. 5. 2017 Ključni elementi vzgoje  (dr. Bogdan Polajner v sodelovanju z Mestno občino 

Ljubljana) – za starše bodočih prvošolcev 

14. oktobra 2016 smo izpeljali vajo evakuacije na centralni šoli. Učenci in vsi zaposleni smo sodelovali in z 
vajo dokazali, da smo na morebitne primere nesreč dobro pripravljeni. Vajo smo izpeljali hitro, urejeno, 
predvsem pa varno. S prikazi in delavnicami sta sodelovala PGD Slape in PGD Zgornji Kašelj. 
Na stari šoli je bila vaja opravljena 13. 6. 2017.  

V okviru 10. ljubljanskega festivala kulturno-umetnostne vzgoje »BOBRI«, ki ga prireja Mestna občina 
Ljubljana, so si učenci od 2. do 5. razreda v mesecu februarju ogledali brezplačne gledališke predstave. 

Tudi letos sta izšli dve šolski glasili. Na razredni stopnji DROBTIN'CE, pod mentorstvom ge. Mateje Petan 
in ge. Lucije Glas, na predmetni stopnji pa POLJUBČKI, 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 

   

Komunikacija s starši BB Svetovanje d.o.o. 29. in 30. 8. 2016 

Medvrstniško nasilje  
(predstavitev raziskave) 

Andreja Babič, psihologinja 
 
10. 11. 2016 

NTC program učenja Dr. Ranko Rajović 29. 11. 2016 

Pravila šolskega reda Nina Ana Jäger 19. 3. 2017 

 
Šolska svetovalna služba na OŠ Polje 
od 1967 do danes 
 
 
Psihosocialna pomoč otrokom 
 

 
Metka Weiss, psihologinja 
Damjana Govekar, socialna 
delavka 
 
Dr. Anica Mikuš Kos 

30. 3. 2017 

 
 

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

CELOLETNE NALOGE 

- dejavnosti pomoči (svetovanje, spremljanje in neposredna ali posredna psihološka in 

socialna pomoč posamezniku, družini, skupini) glede na razvojne, vzgojne, vedenjske, učne 

in materialne težave; 

- vodenje in spremljanje celotnega postopka integracije otrok s posebnimi potrebami, ki 

potrebujejo diagnostično in terapevtsko obravnavo v zunanjih ustanovah; 

- načrtovanje in izpeljava celotnega postopka poklicne orientacije; 

- načrtovanje, koordiniranje in izpeljava celotnega postopka odkrivanja in dela z nadarjenimi 

učenci; 

- informiranje, vpisovanje, vključevanje in spremljanje učencev priseljencev 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; 

- koordinacija in spremljanje dela prostovoljk – študentk z učenci in njihovimi družinami. 

-  

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, vrtci in zunanjimi institucijami. 

SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM, STARŠEM IN UČITELJEM 

- pogovori z učenci, starši in učitelji; 

- svetovanje in pomoč učencem in staršem in po potrebi napotitev v zunanje institucije; 

- priprava in zapis šolskih poročil za CSD; 

- sodelovanje z učitelji in vodstvom; 

- priprave restitucij za učence; 

- vodenje zbirk osebnih podatkov; 

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 PRISELJENCI 

- postopek vpisa učencev priseljencev; 

- vključevanje učencev v izobraževanje in njihovo spremljanje; 

- začetno učenje slovenščine; 

- vodenje in podpora učiteljem in priseljenim družinam. 
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NADARJENI UČENCI 

- koordinacija postopka evidentiranja nadarjenih učencev od 4. razreda dalje; 

- izpeljava postopka identificiranja nadarjenih učencev: 

 testiranje s testi sposobnosti in ustvarjalnosti, 

 izpeljava ocenjevalnih lestvic nadarjenosti z učitelji, 

 zbiranje mnenja staršev; 

- 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; 

- organizacija dneva dejavnosti na temo seznanjanja s poklici; 

- 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; 

- sodelovanje s srednjimi šolami za vpis učencev s popravnimi izpiti; 

- svetovanje staršem in otrokom, ki zaključijo osnovnošolsko obveznost. 

Tabela 1. Vpis v srednješolske programe letošnjih devetošolcev. 

šolsko leto gimnazijski programi 4-letni strokovni 
programi 

3-letni poklicni 
programi 

2016/2017 47 % 45 % 8 % 

 

SOCIALNO – EKONOMSKA POMOČ IN PODPORA DRUŽINAM 

- subvencioniranje 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. 

SPREMLJANJE BRALNE ZMOŽNOSTI V PRVI TRILETJU 

- preizkus bralne zmožnosti učencev v prvi triadi v sodelovanju z ostalimi učitelji (razredni 

učitelji, socialnima pedagoginjama, specialno pedagoginjo). 

 Izvedba Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti za učence od 1. do 3. razreda. 

50 LET ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE NA OSNOVNI ŠOLI POLJE - SREČANJA Z OTROKI SKOZI 

NAŠ ČAS 

- kratka predstavitev šolskega svetovalnega dela v 50 letih; 

- voden pogovor z osrednjo gostjo dr. Anico Mikuš Kos. 

DRUGO 

- sodelovanje na šolskih konferencah; 

- sodelovanje na razrednih urah, govorilnih urah in roditeljskih sestankih; 

- podpora učencem ob čustvenih in vedenjskih odstopanjih; 

- razvijanje prostovoljnega dela študentov različnih fakultet; 

- sodelovanje pri oblikovanju učnih skupin za 8. in 9. razred; 

- sodelovanje pri oblikovanju 

 oddelkov v bodočih 7. razredih; 

 prešolanja in prerazporeditve 7. razredov, 

- sodelovanje na popravnih izpitih; 
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- sodelovanje pri preverjanju znanja na NPZ; 

- sodelovanje v inventurni komisiji; 

- nadomestno razredništvo; 

- nadomeščanja odsotnih učiteljev; 

- mentorstvo projektni zaposlitvi; 

- koordinacija izobraževanja za strokovne delavce; 

- sodelovanje pri oblikovanju šolskih pravil; 

- sodelovanje v sekciji šolskih psihologov; 

- spremstvo na dnevih dejavnosti; 

- dežurstva med glavnim odmorom. 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

- CSD Moste-Polje; 

- ZD Moste-Polje; 

- ZD Center – Metelkova; 

- Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični; 

- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše; 

- Center za psihodiagnostična sredstva; 

- VVZ Miškolin; 

- Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL). 

- Zavod za šolstvo RS; 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; 

- Državni izpitni center; 

- Policijska postaja Moste-Polje; 

- Upravna enota Ljubljana; 

- Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS); 

- Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje; 

- Bolnišnična šola Ledina; 

- Fakulteta za socialno delo; 

- Pedagoška fakulteta v Ljubljani; 

- Pediatrična klinika; 

- Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna; 

- Društvo Mozaik; 

- Javni zavod Cene Štupar. 

 

Šolska svetovalna služba: 

Metka Weiss, psihologinja 
Damjana Govekar, socialna delavka 
Andreja Babič, psihologinja 
Milka Podobnik, socialna pedagoginja 
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20  ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
 

Učenci so v šolskem letu 2016/17 redno prihajali v knjižnico pred in po pouku ter med krajšimi 
odmori. Knjižnica je bila za učence uradno odprta v ponedeljek, torek, četrtek in petek  od 7.30 do 
14.00. Ob torkih je bila knjižnica 4 x zaprta od 13.00 ure dalje zaradi sestanka za projekt ATS 2020. 
Učenci so se v knjižnici pogosto zadrževali tudi izven uradnih ur.  
 
Pred in po pouku so se učenci v knjižnici zelo radi zadrževali dlje časa in se družili, ko so se začeli 
pisni testi in spraševanja pa se je knjižnica iz družabnega prostora prelevila v prostor učenja. Učenci 
so se pred testi zjutraj redno dobivali in se skupaj učili ter si pomagali. Precej več je bilo izdelovanja 
seminarskih nalog in PPT-jev za šolske naloge. Pred poukom je začetek pouka v knjižnici pričakalo 
tudi nekaj učencev iz četrtih in petih razredov. Knjižnica je imela v šolskem letu 2016/17 na voljo 3 
računalniške enote in en prenosni računalnik. Učenci so vse koristili v šolske namene in za zabavo. V 
času petih, šestih in sedmih šolskih ur pa je bila knjižnica mnogokrat prostor za varstvene ure, ko so 
učenci čakali na svoj naslednji predmet. 
 
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. Bolj intenzivno od 
običajnega je potekalo vpisovanje gradiva v COBISS. 
 
Za vse razrede od prvega do vključno petega razreda je bila organizirana tedenska skupinska 
izposoja, ki so jo učenci opravili skupaj z razrednikom. Izjema so bili učenci četrtih razredov, saj so se 
učiteljice odločile, da jim pustijo svobodno izbiro in so hodili v knjižnico le med odmori. Drugače so 
bile te ure namenjene izključno tem razredom in so se lahko v knjižnici zadržali le za izposojo knjig, 
za celo uro branja ali za izvajanje drugih dejavnosti v knjižnici. Učence smo s tem navajali na 
odgovornost do knjig in rednega vračanja knjig v šolsko knjižnico. Se pa tu izkaže kako zelo drži rek: 
Zgledi vlečejo. Tam kjer so poleg učencev brali tudi učitelji je izposoja in navada branja skokovito 
narasla.  
 
V šolskem letu 2016/17 je bilo izposojenih 7.244 enot gradiva. V večini gre za leposlovna dela in 
strokovno literaturo za izdelavo seminarskih nalog. Močno se pozna, da so učenci prvih razredov 
sedaj na stari šoli, saj so zelo pridni bralci in so učiteljice prvih razredov tise, ki jih k temu močno 
spodbujajo.  
 
Delo v knjižnici je vključevalo tudi sodelovanje v številnih projektih povezanih s knjižnico, branjem in 
opismenjevanjem. Tako so bile pripravljene: 

- razstave, 

- izveden mednarodni projekt Mesec šolskih knjižnic, 

- izveden nacionalni projekt Rastem s knjigo, 

- narejene 4 raziskovalne naloge, 

- potekal je projekt Naša mala knjižnica, 

- sodelovali smo v slovenskem knjižnično-muzejskem mega kvizu, 

- opravljali bralno značko. 

 
NABAVA IN ODPIS GRADIVA 
Ob koncu tekočega šolskega leta smo odpisali 328 učbenikov, ki so bili popolnoma uničeni dva 
naslova učbenika pa bomo prenehali uporabljati. Skupna nabavna vrednost teh učbenikov je bila  
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4.898,91 €. Imeli smo tudi 164 enot odpisa starega leposlovja in stare strokovne literature (nekaj 
tudi v tujem jeziku).  
 
Nabavili smo tudi 309 enot novega gradiva za šolsko knjižnico. Podarjenih smo dobili kar 241 enot 
gradiva. 145 enot podarjenega gradiva je prispevala založba DZS. 96 enot je šolskega gradiva za 
učitelje (učbeniki, ki jih podarijo založbe). Dodatno smo dobili tudi 182 novega gradiva (20 različnih 
naslovov) s strani Fundacija za otroke OŠ Polje. Skupno je knjižnica tako pridobila 550 novih enot 
gradiva. Knjige pridobljene s strani Fundacije bodo porabljene za nagrade najbolj pridnim bralcem. 
Za novo šolsko leto je tudi že nabavljenih 130 novih učbenikov. Med nabavljenimi knjigami smo v 
največji meri kupovali mladinsko leposlovje, knjige za angleške, nemške in slovenske bralne značke, 
strokovne otroške knjige, knjige z eko vsebinami in strokovno literaturo za učitelje. 
 
Mateja Drnovšek, knjižničarka  
 
 
 

21  ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV IN OTROŠKI PARLAMENT 
 
 

V šolskem letu 2016/2017 so bili učenci OŠ Polje vključeni v šolsko skupnost učencev preko 
izvoljenih predstavnikov svojih oddelkov. Vključeni so bili predstavniki vseh oddelkov ter njihovi 
namestniki, kar je 44 učencev.   

Učenci so izvolili predsednika šolske skupnosti. To je bil v tem letu učenec 9. b razreda, Mark 
Mataruga. Pri izvedbi šolske skupnosti so bili aktivno vključeni naslednje učenci: Hana Durić in Ula 
Celestina Levstek iz 7. b razreda ter Neža Sevčnikar, Patricija Malovrh Mlačnik in Mark Mataruga iz 
9.b razreda. Izvedli smo štiri skupna srečanja šolske skupnosti. Na teh smo vključili naslednje 
vsebine: 
- V okviru programa Otroškega parlamenta smo izvedli srečanje na temo Otroci in načrtovanje 

prihodnosti. Trije predstavniki so sodelovali na Območnem parlamentu (10. 1. 2017) in ena 
predstavnica na Mestnem otroškem parlamentu ( 26. 2. 2017). 

- Predstavnica šolske skupnosti se je udeležila pripravljalnega tabora za otroški parlament v 
Pacugu (oktober 2016). 

- V mesecu novembru smo izvedli akcijo zbiranja hrane in pripomočkov za živali v zavetišču. Akcija 
je imela dober odziv s strani otrok. Z učenkama Hano in Ulo smo zbrane stvari odpeljali v 
Ljubljansko zavetišče za živali, kjer so nas lepo sprejeli in nam zavetišče razkazali.  

- Ob Tednu otroka smo pripravili stojnico in vključili prispevke oddelkov. 
- Preko modela botrstva so starejši učenci pomagali mlajšim pri prinašanju malic, odklepanju 

omaric. 
- Predstavniki šolske skupnosti učencev so sodelovali na sprejemu prvošolcev v šolsko skupnost 

in jih nagovorili s pozdravnimi besedami. 
- Krepili smo sodelovalno kulturo na šoli preko aktivnega vključevanja učencev v izvajanje in 

pripravo srečanj šolske skupnosti in šolskega parlamenta. S tem smo uvajali aktivnejšo vlogo 
otrok v samih procesih vodenja dejavnosti.  

- Izpeljali smo šolski parlament ( 5. 1. 2017). Namenjen je bil obeležitvi 160. obletnice ustanovitve 
OŠ Polje. Predstavniki so pripravili za otroke predstavitev na to temo, oddelki so poročali o 
aktivnostih, ki so jih izvedli. Na šolskem parlamentu sodelovale tudi gospa ravnateljica, 
pomočnica ravnateljice in svetovalne delavke. 

 
Nataša Govekar, mentorica šolske skupnosti in otroškega parlamenta    
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POROČILO ZA ŠOLSKO PREHRANO 
 
Šolsko leto 2016/2017 
Število obrokov, ki jih pripravljamo v šolski kuhinji, iz leta v leto narašča. 
Pripravljamo tri obroke dnevno to so: malica, kosilo in popoldanska malica. 
Tudi v letošnjem letu smo anketirali učence od 4. do 9. razreda, b oddelke in preverili njihovo 
zadovoljstvo v zvezi s prehrano. Seveda pa smo jih povprašali tudi po njihovih željah. Rezultati se ne 
razlikujejo bistveno od rezultatov prejšnjih anket.  
Zopet se je pokazalo, da je željam otrok težko zadovoljiti. Na jedilniku si pogosteje želijo prav jedi, ki 
so manj priporočljive. 
Seveda  pa smo se pri sestavljanju jedilnikov trudili usklajevati ustreznost hrane normativom in 
standardom, okusom otrok (to pomeni, da se zavrže čim manj hrane), pestrosti jedilnika, sezonski 
dostopnosti živil, izbranim ponudnikom javnih razpisov in seveda ceni živil. 
Pozorni smo bili tudi na izvor živil in smo v večini nudili hrano iz našega bližnjega okolja. 
 
Nataša Javornik, vodja šolske prehrane 

 

 

22  PEDAGOŠKA PRAKSA  
 

Mentor Študent Fakulteta 
Letnik 
študija 

Smer študija Čas opravljanja prakse 

Klavdija šuligoj Adrijana Černič Pedagoška 
fakulteta 

2. letnik razredni pouk 5 dni. 3.4.-7.4.2017 

Vesna Lukežič Tina Mrhar Pedagoška 
fakulteta v 
Ljubljani 

4. letnik specialna in 
rehabilitacijsk
a pedagogika 

14.11.2016 - 5 PU 

Vesna Lukežič Petra Kogoj Pedagoška 
fakulteta v 
Ljubljani 

4. letnik specialna in 
rehabilitacijsk
a pedagogika 

14.11.2016 - 5 PU 

Vesna Lukežič Živa Logar in 
Urška Bric 

Pedagoška 
fakulteta v 
Ljubljani 

4. letnik specialna in 
rehabilitacijsk
a pedagogika 

7.11.2016 - 5 PU 

Simona Trtnik Anka Grm Univerza na 
Primorskem, 
Pedagoška 
fakulteta 

2. letnik razredni pouk 10 dni (10. 4. 2017 - 24. 
4. 2017) 

Klemen Adamič Jaka Peterlin Fakulteta za 
šport 

3. letnik športna 
vzgoja 

2 meseca, 15. marec - 2. 
maj 2017 

Mojca Prelogar Adriana Černivec Pedagoška 
fakulteta LJ 

2. letnik razredni pouk 14.11., 22.11., 30. 11., 8. 
12. , 16. 12. 2016;  

Mladen Kopasić Saša Luketa Pedagoška 
fakulteta 
Ljubljana 

2. letnik razredni pouk 1 teden deljeno po 
dnevih + 1 teden 
strnjeno 

Alenka Kocjančič Nuša Lašić Fakulteta za 
šport 

3. letnik pedagoška 12 dni, 8 tednov, 2 
meseca, 14.3.-5.5.2017 
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23 PRIDOBITEV UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV 
      (01.09.2016 – 30.06.2017) 
 
 

UČILO VREDNOST V EUR KOLIČINA 

TABLA BELA MAGNETNA  2.164,81 16 

KLOP TELOVADNA 379,99 2 

SKRINJA ŠESTDELNA 617,50 1 

PLOŠČICE DISCO BOCCE 40,00 2 

KOLEBNICA 200 CM 67,14 28 

KOLEBNICA 300 CM 6,41 2 

BLAZINA 200X100X6 86,40 1 

ŽOGA MEHKA FANTY 270,00 30 

LETVENIK 260X90X12 671,96 4 

PADALO NAYLON 6M 81,00 1 

PADALO NAYLON 4M 54,00 1 

OBROČ RITMIČNI 270,00 30 

STOŽCI KOMPLET 24,00 1 

STOŽCI 42 CM RUMENI 64,82 8 

STOŽCI 50 CM MFS 79,26 8 

PODSTAVEK SLALOM 80,00 8 

KOCKA MEHKA PENA 60,00 6 

ŽOGA Z ROŽIČKI 40,00 2 

KOORDINACIJSKA LESTEV 35,00 1 

ŽOGA TOP GRIP 200G 48,83 15 

ŽOGA TOP GRIP 260G 60,00 15 

DROG LETVENIK 80,00 1 

KLAVIATURA 357,40 1 

GRED NIZKA 285,00 1 

PRENOSNI RAČUNALNIK 272,68 1 

LEGO EDUCATION EV3 MINDSTORMS OSNOVNI 
SET 

493,00 1 

SUŠILEC ZA RISBE 331,44 1 

NOGOMETNI GOL 120X80 300,00 2 

PROJEKCIJSKO PLATNO 296,68 3 

BLAZINA 200X100X6 432,00 5 

BLAZINA LETVENIKA Z JEŽKI 400,00 4 

UNIVERZALNI KLANEC Z BRNIČEM IN UTEŽMI 331,93 1 

RADIO 106,98 1 
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UČILO VREDNOST V EUR KOLIČINA 

KLJUNASTO MERILO DIGIT. 37,98 2 

VELIKI SET LINK KOCKE 94,33 1 

GEOMETRIJSKA TELESA 203,73 1 

POVEČEVALNA STEKLA 221,43 5 

TEHTNICA 292,13 5 

UTEŽI 548,39 5 

MODELI ZA PISANJE 69,69 1 

ŽOGA MEHKA FANTY 110,00 11 

OBROČ RITMIČNI PVC 100,00 10 

ŽOGA TOP GRIP 32,00 4 

KROGLA 3KG 70,00 2 

KROGLA 4KG 96,00 2 

TRAK ZA HOJO 65,00 1 

RAKETA VORTEX 240,00 15 

ŠPRINTARICE 39,60 2 

ŠPRINTARICE 79,20 4 

ŽOGICA 40,00 5 

ŽOGA ODB. 3000 237,60 8 

ŽOGA ODB. MIKASA 50,00 2 

OTROŠKI SMUČARSKI ČEVLJI 1.006,88 16 

GLASBILA IN GLAS. PRIPOMOČKI 728,62 46 

VELIKI SET LINK KOCKE 188,67 2 

STEBELNI VRTALNI STROJ - TEHNIKA 310,06 1 

RAČUNALNIK 844,61 2 

PROJEKTOR 629,98   

MONITOR 141,76 1 

PROJEKTOR 599,98 1 

NOGOMETNI GOL 100X60 PRENOSNI 290,00 2 

ŽOGA TOP GRIP 112,00 14 

ŽOGA GAME 17,97 4 

ŽOGA GRIPPY 26,00 2 

ŽOGA SOFT 24,00 2 

VZMETI ZA HOOKOV ZAKON - KOMPLET 148,23 1 

LESEN VALJAR 106,40 28 

POZORNOST IN SPOMIN - KOMPLET 99,00 1 

DIGITALNI MULTIMETER VOLTCRAFT 675,27 15 

NADREZKAR - TEHNIKA 74,69 1 

ŽOGE NOGOMETNE 201,61 14 
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Letno poročilo o samoevalvaciji šole  

   

   

 za  šolsko leto 2016/2017   
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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 staršev o delovanju 
naše šole. Za ugotavljanje tega mnenja smo oblikovali vprašlnik o delovanju OŠ Polje v 
šolskem letu 2016/2017. 
Vsebina vprašalnika  se nanaša na učno in vzgojno delovanje šole, vzgojni vidik šole, na 
odnose v šoli, na varnost na šoli ter obveščenost in komunikacijo s šolo 
 
Pri izpolnjevanju evalvacijskega vprašalnika je sodelovalo 33 staršev fantov in 46 staršev 
deklet. Vprašalnik je tako skupaj izpolnilo 79 staršev, od 173 staršev, ki so kliknili na anketo. 
Največ jih je izpolnilo anketo v drugem (N = 28) in petem razredu (N = 17). Starši 
devetošolcev  vprašalnika niso izpolnjevali. Po izobrazbi so bili starši približno enakomerno 
razporejeni, 39,2% staršev je imelo osnovnošolsko in srednješolsko izobrazbo, 49,4% pa 
višješolsko in visokošolsko. Devet staršev vprašalnika ni izpolnilo do konca, zato o izobrazbi 
nimamo podatka. 
 
 
V nadaljevanju predstavljam vprašalnik:  
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Vprašalnik o delovanju OŠ Polje v šolskem letu 2016/2017 
 
 
 
Spoštovani starši! 
Ker nam je vaše mnenje pomembno, vas prosimo, da izpolnite vprašalnik o naši šoli. 
Prosimo za iskrenost. Vprašalnik je anonimen, zbrani demografski podatki so namenjeni le 
za potrebe obdelave podatkov. Izpolnjen vprašalnik lahko vrnete v škatlo, ki jo bodo 
učiteljice na šoli pripravile za ta namen, in sicer do petka, 14. 4. 2017. 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 

 
 

Strokovni delavci OŠ Polje 
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Demografski podatki za otroka 
Spol otroka (obkrožite): 

 

Razred, ki ga otrok obiskuje: __________ 

 

Učno in vzgojno delovanje šole v šolskem letu 2016/2017 
Na tri-stopenjski lestvici označite, v kolikšni meri ste zadovoljni s spodnjimi šolskimi kriteriji. Če z omenjenim 
kriterijem v letošnjem šolskem letu niste prišli v stik, izberite kategorijo "ne morem odgovoriti".  
 
Odgovore označite s križcem v ustreznem polju. 

 
nezadovoljen 

srednje 
zadovoljen 

zadovoljen 
ne morem 
odgovoriti 

Kakovost pridobljenega 
znanja. 

    

Preglednost kriterijev 
ocenjevanja. 

    

Pravočasno in pregledno 
reševanje vzgojnih težav. 

    

Ponudba izbirnih predmetov.     

Organizacija dnevov dejavnost 
(kulturni, športni, tehniški, 
naravoslovni). 

    

Ponudba interesnih 
dejavnosti. 

    

Organizacija šole v naravi in 
tabora. 

    

Roditeljski sestanki.     

Govorilne ure.     

Dosegljivost učiteljev.     

Dosegljivost svetovalnih 
delavk. 

    

Dosegljivost vodstvenih 
delavk. 

    

Ugled šole.     

 
 
 
 
 
 

Ženski Moški 
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Koliko časa vaš otrok dnevno nameni učenju in opravljanju šolskih obveznosti doma? 
Obkrožite črko pred želenim odgovorom. 

a. do 0,5 ure  

b. od 0,5 ure do 1 ure  

c. od 1 ure do 1,5 ure  

d. od 1,5 ure do 2 uri  

e. več kot 2 uri  

Koliko družinske pomoči vaš otrok potrebuje pri šolskem delu?  
Obkrožite črko pred želenim odgovorom. 

a. nič  

b. malo  

c. srednje  

d. veliko  

e. zelo veliko  

Kdo otroku največkrat pomaga?  

__________________________________________________________________________________ 

Ali vaš otrok za učni uspeh potrebuje zunanjo strokovno pomoč (inštrukcije)? 
Obkrožite črko pred želenim odgovorom. 

a. nikoli  

b. včasih  

c. večkrat  

 
Vzgojni vidik šole 
Katere od navedenih vrednot so za vas pomembne, da jih vaši otroci v času šolanja osvojijo 
in upoštevajo? 
Obkrožite do pet odgovorov. 
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Odnosi v šoli 
 
Kakšni so po vašem mnenju ...  
Odgovor označite s križcem v želenem polju. 

 
zelo 
slabi 

slabi dobri zelo 
dobri 

... odnosi med učenci v razredu, ki ga obiskuje vaš otrok?     

... odnosi med učenci na šoli?     

... med učitelji in starši?     

 
 
 
Varnost na šoli 
 
Prosimo, da podate oceno vašega zadovoljstva s sledečimi vidiki varnosti na naši šoli. 
Odgovor označite s križcem v želenem polju. 

 
zelo 

nezadovoljen 
nezadovoljen srednje 

zadovoljen 
zadovoljen zelo 

zadovoljen 

fizična varnost otroka      

psihična varnost otroka      

splošni občutek varnosti      

pomoč strokovnih delavcev šole      

obveščenost glede izrednih 
dogodkov na šoli 

     

varnost šolske opreme      

Drugo:      

 
 
 
 
 

Prosim, da naštejete osebe (ime ali naziv strokovnega delavca šole) za katere vaš otrok ve, 
da mu lahko nudijo pomoč v primeru nevarnosti. 
"V primeru nevarnosti moj otrok ve, da se lahko obrne na ..." 
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Obveščenost in komunikacija s šolo 
 

Na kakšen način najpogosteje pridobivate informacije o delovanju šole?  
Prosimo, izberite tri najpogostejše vire informacij. 
 
Odgovor označite s križcem v želenem polju. 

a .  pisna obvestila, ki jih posredujejo učitelji  

b .  po telefonu  

c .  po elektronski pošti  

d .  na spletni strani šole  

e .  s pomočjo drugih staršev  

f .  Drugo: ______________________________ 

 
Vaši predlogi, mnenja in pobude glede obveščenosti in komunikacije s šolo.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
Vaši demografski podatki 
 
Vaš spol (obkrožite). 

Ženski Moški 

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 
 
Odgovor označite s križcem v želenem polju. 

a .  osnovna šola  

b .  poklicna šola  

c .  gimnazija ali srednja strokovna šola  

d .  višja ali visoka šola  

e .  univerzitetna  

f .  magisterij znanosti ali doktorat znanosti  

  



 
                                               

                                                                                             Vprašalnik o delovanju OŠ Polje v šolskem letu 2016/2017 
 

89 

 

Demografski podatki 

 
Slika 1. Razpored izpolnjenih vprašalnikov glede na razred in spol 

 

 

Učno in vzgojno delovanje šole 
 

 
Slika 2. Povprečna ocena zadovoljstva s posameznimi vidiki šolanja 

 
 
Slika 2 prikazuje zadovoljstvo staršev s posameznimi vidiki šolanja, če so se s posameznimi 
elementi srečali (starš je imel možnost odgovoriti, da določenega vidika delovanja šole ne 
pozna). Starši so bili najbolj zadovoljni z dosegljivostjo učiteljev, roditeljskimi sestanki, 
govorilnimi urami, torej s stikom z učitelji.  
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Zadovoljni so tudi s stikom s šolsko svetovalno službo in vodstvom šole – zadovoljstvo je tu 
ocenjevalo manj staršev (N = 54 oz. N = 55).  
Najnižje zadovoljstvo pa so starši izrazili pri ponudbi interesnih dejavnosti in izbirnih 
predmetov ter organizaciji šol v naravi in taborov. Kriteriji ocenjevanja in kakovost 
pridobljenega znanja pa se nahajajo nekje na sredini znotraj ocenjenih vidikov šolanja. 
Na nekatere vidike zadovoljstva pa so pomembno vplivali tudi spol otroka, razredna oz. 
predmetna stopnja in izobrazba staršev. Izkazalo se je, da so starši fantov bolj zadovoljni s 
ponudbo izbirnih predmetov kot starši deklet.  
Starši, ki imajo otroke na razredni stopnji, so bili na splošno bolj zadovoljni s kakovostjo 
pridobljenega znanja ter s pravočasnim in preglednim reševanjem vzgojnih težav. 
Višje izobraženi starši so poročali, da so bolj zadovoljni z reševanjem vzgojnih težav in z 
občutkom psihične varnosti otroka na šoli. Ti starši pa so izražali manjše zadovoljstvo z 
ugledom šole. 
 
 
 
 
 
V nadaljevanju nas je zanimalo učno delo otrok. Starši so označili, da otrok v povprečju 
porabi od pol do ene ure na dan za šolsko delo (Slika 3).  
Pri primerjavi razredne in predmetne stopnje so se tu pojavile pomembne razlika. V 
splošnem učenci s predmetne stopnje porabijo povprečno več časa za šolo kot učenci 
razredne stopnje. 
 

 
Slika 3. Koliko časa vaš otrok dnevno nameni učenju in opravljanju šolskih obveznosti 
doma? 
 
Glede pomoči pri šolskem delu starši učencev ocenjujejo, da njihov otrok potrebuje malo 
pomoči. 
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Slika 4. Koliko družinske pomoči vaš otrok potrebuje pri šolskem delu?  

Kdo največkrat pomaga. 
 
 
Na vprašanje, kdo otroku največkrat pomaga, so starši sporočili, da ima to vlogo mama. 
Manjkrat so poročali o pomoči obeh staršev, o pomoči očeta in sorojencev. Pri nekaterih pa 
otroku pomagajo še stari starši in v enem primeru hišna pomočnica. 
O pomoči zunanje strokovne pomoči je poročalo deset staršev, in sicer, da otrok občasno 
potrebuje inštrukcije. Pri tem je bila pomembna tudi izobrazba staršev, saj so starši z višjo 
izobrazbo manj poročali o potrebi po zunanji pomoči. 
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Vzgojni vidik šole 
 

Starši so med želenimi vrednotami, ki so jim pomembne, da jih otroci osvojijo tekom 
šolanja, izpostavili kot najpomembnejšo znanje, delovne in učne navade, odgovornost, 
spoštljivost in poštenost (Tabela 1). 
 
Tabela 2. Korelacije med posameznimi vrednotami in pogostost (f) izbrane vrednote med 
starši. 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f 

1 delovne in učne navade           57 

2 dobri medosebni odnosi  -0,03          34 

3 znanje 0,14 -0,23         58 

4 odgovornost -0,03 -0,18 0,25        56 

5 poštenost -0,28 -0,05 -0,27 0,05       51 

6 spoštljivost 0,05 -0,15 -0,06 0,03 0,04      53 

7 medsebojna pomoč -0,23 -0,01 -0,07 -0,26 -0,16 -0,03     26 

8 sprejemanje drugačnosti 0,10 -0,10 -0,05 -0,33 -0,30 -0,15 0,15    20 

9 odprtost za nove ideje -0,16 0,00 -0,02 0,08 0,07 -0,38 -0,18 -0,19   14 

10 odnos do okolja -0,28 -0,10 -0,29 -0,26 -0,05 -0,07 -0,06 0,09 -0,06   15 

* Obarvane celice kažejo na pomembno povezavo med vrednotami. 

 
Večina pomembnih povezav med vrednotami kaže predvsem na izključevanje posameznih 
izbranih vrednost. Tako so npr. starši, ki so kot pomembno vrednoto izbrali »odgovornost« 
med preostalimi izbirami redko izbrali »sprejemanje drugačnosti« 
 
 
Odnosi v šoli 
 

Starši so pri oceni odnosov v šoli ocenjevali odnose v razredu, med učenci na šoli ter med  
učitelji in starši (Slika 5). 

 
Slika 5. Ocena odnosov na šoli 

 

Najbolje so starši ocenili svoj odnos z učitelji, medtem, ko med učenci v razredu in splošnem 
odnosu učencev na šoli, starši niso opazili velikih razlik. Pri tem pa je potrebno poudariti 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

... odnosi med učenci v
razredu, ki ga obiskuje

vaš otrok?

... odnosi med učenci na
šoli?

... med učitelji in starši?

M



 
                                               

                                                                                             Vprašalnik o delovanju OŠ Polje v šolskem letu 2016/2017 
 

93 

 

razlike med ocenami odnosov v razredu, saj so bile te bolj razpršene kot ocene odnosov 
med učenci na šoli. 
 
 
Varnost na šoli 

 
Slika 6. Vidiki varnosti na šoli 

 
Starši na splošno ocenjujejo, da je za varnost na šoli dobro poskrbljeno, saj večinoma 
izražajo zadovoljstvo (Slika 6).  
Najmanjše zadovoljstvo izražajo z obveščenostjo glede izrednih dogodkov na šoli, kjer se 
tudi pojavlja najvišja razpršenost zadovoljstva. 
Na vprašanje, ali starši vedo na koga se lahko otrok v šoli obrne v primeru nevarnosti, so 
starši največkrat navajali razrednika, učitelje, svetovalno službo (Damjana Govekar), 
receptorja in ostale odrasle na šoli. 
 
 
 
Obveščenost in komunikacija s šolo 
 

Starši sporočajo, da največkrat opazijo obvestila na spletni strani šole. Velikokrat izvedo za 
dogajanja pisno, preko obvestil, ki jih posreduje učitelj in po elektronski pošti. Do informacij 
dostopajo tudi preko drugih staršev. Nekaj staršev je kot vir komunikacije navedlo tudi 
oglasno desko, blog, roditeljske sestanke ter otroka, ki domov prenese sporočilo. 
Starši glede komunikacije predlagajo več elektronskega obveščanja, prav tako jim ustrezajo 
pisna obvestila, ki jih dobijo domov. Veliko staršev je z obveščanjem zadovoljnih, nekaj 
staršev pa je spodbudilo, da bi vsak razred imel razredni blog ter da so včasih o določenih 
dejavnostih obveščeni prepozno. 
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Usmeritve za naslednje šolsko leto 

 
Šola je današnjem času postala prostor mnogih interesov. Veliko ljudi od šole zelo veliko 
pričakuje. V šoli zelo jasno odseva vse, kar se v širši družbi spremeni. In vsi vemo, da je 
danes družba temeljito drugačna, da pa šolski sistem ostaja enak. Približno tako kot če bi 
nekdo trdil, da v družbi ne bo več problemov, ko bomo učiteljem dokazali, da ne obvladajo 
svojega poklica. Vendar smo za stanje v družbi odgovorni vsi in prav družina in šola skupaj bi 
morali otrokom zagotoviti tisto, kar najbolj potrebujejo: spretnosti za soočanje s 
frustracijami, ki jih prinaša življenje. 
V zadnjih letih zaznavamo na splošno povečano nezadovoljstvo s šolskim sistemom. Menim,  
da si med seboj ne zaupamo več. Zaupamo v tem smislu, da velja, da se učitelji ne 
potrudimo dovolj, da učencev ne vprašamo tako, da bi pokazali svoje znanje .... In na tak 
način je poklic učitelja izgubil veljavo. Brez zaupanja in dobrih odnosov je v vsaki organizaciji 
težko, v šoli, kjer večino stvari počnemo samo s komunikacijo, pa še toliko težje. 
Straši in učitelji bomo  uspešni takrat, ko bomo otroka pripravili na to, da se bo sam znašel v 
zapletenih situacijah. S pretirano zaščito pa se vedno bolj oddaljujemo od tega. 
Pravzaprav smo vstopili v nek začaran krog - učitelju se ne zaupa, vsako dejavnost pri pouku 
mora dokazovati in utemeljevati, zapisovati, poročati .... in že se znajdemo v birokratskem 
sistemu. Otroci pa so vsako leto drugačni, unikatni , šolski sistem pa natrpan in obremenjen 
prav zaradi nezaupanja. 
 
Vendar bo kljub vsemu navedenemu šola ostala in obstala in vedno se bodo v njej srečevali 
učenci, učitelji in straši. Zato, ker jo potrebujemo, ker za svoj obstoj  potrebujemo 
sodelovanje, potrebujemo odnos z drugim človekom. Ker se moramo naučiti živeti v 
skupnosti, ker se mora prav vsak naučiti in sprejeti, da si kdaj tudi zadnji, da ti kdaj spodleti 
in da se moraš kdaj postaviti tudi zadnji v vrsto... 
Za nadaljnje delo in načrtovanje dela šole je mnenje staršev in učencev izredno pomembno. 
Tudi v prihodnje ga bomo ugotavljali in spremljali ter ugotovitve upoštevali pri načrtovanju 
našega dela. 
 
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 in šolskega sistema v državi. 
Iskreno upamo, da bodo tisti, ki odločajo o strukturi in delovanju šolskega sistema, ob 
nadaljnjem delu upoštevali izkušnje in mnenja iz prakse. Oziroma bi jih morali, saj so le-ti 
odraz kakovosti celotnega sistema. 
 

Barbara Smrekar, 
                                                                                                         ravnateljica 


