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1  UVOD 
 
 

Poročilo, ki je pred vami, zaobjema naše delo v šolskem letu 2019/2020. Z zaključkom tega šolskega 
leta je minilo natanko 10 let, odkar je bivša podružnična šola Kašelja postala samostojna šola. Ob 
okrogli obletnici tega pomembnega koraka v delovanju Osnovne šole Polje se spominajmo takratnih 
razmer in pogojev za delo. Vsi učenci in učitelji smo delovali v eni stavbi, vpisanih je bilo 384 
učencev, organiziranih v 18 oddelkov. Prostorski pogoji so bili odlični, v letu 2013 je bilo urejeno še 
športno igrišče ob šoli. 
V letih, ki so sledila, je Stanovanjski sklad MOL v neposredni bližini šole  realiziral gradnjo 
stanovanjskih naselij Polje I, Polje II, Polje III ter Polje IV. Ko so naselja zaživela, se je vpis na šolo 
močno povečal in v septembru 2016 smo morali zaradi prostorske stiske ponovno pouk za tri 
oddelke prvega razreda izvajati na ločeni  lokaciji Zadobrovška 1. Od začetka šolskega leta 
2018/2019 pouk na lokaciji Zadobrovška cesta 1 izvajamo za  tri oddelke prvega razreda in tudi za tri 
oddelke drugega razreda. 
 
Preteklo šolsko leto je bilo v drugi polovici šolskega leta presenetljivo drugačno. Spomladi 2020 nas 
je pojav novega virusa SARS-CoV-2 in širjenje bolezni covid-19 po svetu in pri nas soočil s popolnoma 
novimi razmerami. Nove okoliščine so zahtevale številne prilagoditve življenja v družbi ter izvajanje 
ukrepov za omejevanje širjenja bolezni.  
V času epidemije covid-19 se je pouk iz učilnice v šoli preselil v spletno okolje. Učitelji so uporabljali 
različne pristope za delo z učenci v spletnem okolju (elektronska pošta, spletne učilnice, video 
razlage itd.). 
V novih in zahtevnih razmerah se je potrdilo, da je prostor vzgoje in izobraževanja pomemben 
sooblikovalec splošne družbene in politične klime ter kulture. 
 
Kljub novim razmeram smo z veliko mero vztrajnosti in motivacije svoje delo opravili kakovostno in 
prizadevno. Zadovoljni smo, da nam večina staršev naših učencev sporoča, da z nami dobro 
sodelujejo.   
Nacionalno preverjanje znanja v preteklem šolskem letu zaradi že opisanih razmer ni bilo izvedeno.  
 
Učni uspeh ob koncu šolskega leta je bil dober, povprečna ocena našega učenca je 4,0. 30 učencev 
šole je zaključilo pouk z nezadostnimi ocenami - 16 s po 1 nezadostno oceno, 8 z dvema 
nezadostnima ocenama in 6 učencev s tremi ali več nezadostnimi ocenami. Največji delež 
nezadostnih ocen je pri matematiki  (25 nezadostnih), sledijo angleški jezik (8 nezadostnih),  
slovenščina (4 nezadostne ocene), kemija (4 nezadostne ocene), fizika in geografija (po 2 nezadostni 
oceni) in še posamezne ocene pri zgodovini, naravoslovju in tehniki ter izbirnih predmetih. 
Razred ponavljajo 3 učenci.   
Popravne izpite smo po sklepu ministrice v tem šolskem letu  izvajali v treh rokih  - v junijskem roku, 
v avgustovskem roku ter v septembrskem roku. Še na zadnjem roku je izpite opravljalo 7 učencev, 
večinoma uspešno, 1 učenka ponavlja razred. 
 
Uspehi naših učencev na tekmovanjih iz znanja in na športnem področju potrjujejo, da so naši 
učenci sposobni in uspešni. Dosežki tekmovanj pa so prav zaradi številnih omejitev širjenje bolezni 
covid-19  skromni, saj je bila večina tekmovanj preklicanih. 
 
Na šoli se zavedamo pomena zdravega načina življenja, dobrih medsebojnih odnosov in skrbi za 
čisto in predvsem varno okolje. Vse navedeno skušamo razvijali v okviru številnih dejavnosti, tudi v 
okviru raznih projektov.  
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Posebej pa izpostavljam uspehe naših učencev in njihovih mentorjev na raziskovalnem področju. 
Izdelali so 10 raziskovalnih nalog, od katerih je bilo šest nagrajenih tudi na državnem tekmovanju, ki 
je bilo zaradi izrednih razmer izvedeno šele v septembru 2020. 
 
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, saj je naše okolje 
zahtevno. 
 
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 na svojih močnih področjih, 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 2020. Za oddelke prvih in drugih razredov ni preglednic, ker so ocenjeni 
opisno. 
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Število pozitivnih, negativnih in neocenjenih učencev po zaključenem prvem roku popravnih 
izpitov oz. konec junija 
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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 POPRAVNIMI 
IZPIT 

ki 
ZAKLJUČUJ

EJO OŠ 
OBVEZNOS

T 

1. A 0 0 0 0 0 0 / 0 

1. B 0 0 0 0 1 0 / 0 

1. C 0 0 0 0 0 0 / 0 

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

2. A 0 0 0 0 0 0 / 0 

2. B 0 0 0 0 0 0 / 0 

2. C 0 0 0 0 1* 0 / 0 

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

3. A 0 0 0 0 0 0 / 0 

3. B 0 0 0 0 0 0 / 0 

3. C 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 0 0 0 0 / 0 

4. C 0 0 0 0 0 0 / 0 

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

5. A 0 0 0 0 0 0 / 0 

5. B 0 0 0 0 0 0 / 0 

5. C 0 0 1 1 0 1 / 0 

SKUPAJ 5.R 0 0 1 1 0 1 / 0 

6. A 2 0 0 2 0 2 / 0 

6. B 1 1 1 3 0 3 / 0 

6. C 0 1 0 1 0 1 / 0 

SKUPAJ 6.R 3 2 1 6 0 6 / 0 

7. A 1 1 1 3 1 0 1* +  1**+ 1 0 

7. B 4 2 0 6 0 0 3* +  1** + 2*** 1* 

7. C 3 1 0 4 0 0 2* +  1** + 1*** 1* 

SKUPAJ 7.R 8 4 1 13 1 0 6* + 3** +  4*** 2 

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

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

8. C 2 0 0 2 1* 0 1* +  1 0 

SKUPAJ 8.R 4 0 2 6 0 0 2* +  2** + 1*** 1 

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

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

9. C 1 1 0 2 0 0 1* +  1** 0 

SKUPAJ 9.R 1 2 1 4 0 0 2* +  1** + 1*** 0 

ŠOLA  skupaj 16 8 6 30 3 7 10*+ 6**+6*** 3 

* Popravne izpite opravili v junijskem roku. *Zaključil, napreduje v drug program. 
** Popravne izpite so opravili v avgustu.                                                      *Ne napreduje, prepis v drug program. 
*** Popravne izpite so opravili v septembru. 
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Vseh nezadostnih ocen: 51 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vseh učencev z nezadostnimi ocenami: 30 
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2.1  USPEH PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA 
 

Roki: 

• 5. maj 2020 - slovenščina (6. in 9. r ) 

• 7. maj 2020 - matematika (6. in 9. r ) 

• 11. maj 2020 -  angleščina (6.r ) 

• 11. maj 2020 -  biologija (9.r ) 

 

Zaradi virusa COVID-19, je v letošnjem šolskem letu prvič po dvajsetih letih od uvedbe odpadlo 
nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki ga zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli in Pravilnik o 
nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. Pri odločitvi se je ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport prof. Dr. Simona Kustec oprla na enotno oceno stroke (Zavoda za šolstvo, Državni 
izpitni center (RIC), ravnatelji), ki je menila, da NPZ letos lahko izpustimo. 
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3  REALIZACIJA POUKA 
 

 

Predmet 

Št. 
načrt. 

ur         

REALIZACIJA 
POUKA 2019/20 

SKUPAJ 

    ure % ure %     ure % 

    1. A 1. B 1. C 1. razred 

SLJ 210 214 101,90 215 102,38 211 100,48 640 101,59 

MAT 140 143 102,14 143 102,14 142 101,43 428 101,90 

SPO 105 107 101,90 109 103,81 108 102,86 324 102,86 

LUM 70 72 102,86 73 104,29 72 102,86 217 103,33 

GUM 70 70 100,00 71 101,43 70 100,00 211 100,48 

ŠPO 105 106 100,95 102 97,14 105 100,00 313 99,37 

SKUPAJ 700 712 101,71 713 101,86 708 101,14 2133 101,57 

    2. A 2. B 2.C 2. razred 

SLJ 245 234 95,50 244 99,59 245 100,00 723 98,37 

MAT 140 138 98,57 140 100,00 140 100,00 418 99,52 

TJA 70 58 82,86 68 97,14 69 98,57 195 92,86 

SPO 105 104 99,05 103 98,10 105 100,00 312 99,05 

LUM 70 63 90,00 75 107,14 70 100,00 208 99,05 

GUM 70 68 97,14 70 100,00 70 100,00 208 99,05 

ŠPO 105 97 92,38 103 98,10 104 99,05 304 96,51 

SKUPAJ 805 762 94,66 803 99,75 803 99,75 2368 98,05 

    3. A 3. B 3.C 3. razred 

SLJ 245 245 100,00 241 98,37 242 98,78 728 99,05 

MAT 175 177 101,14 178 101,71 177 101,14 532 101,33 

TJA 70 70 100,00 71 101,43 73 104,29 214 101,90 

SPO 105 106 100,95 103 98,10 109 103,81 318 100,95 

LUM 70 68 97,14 65 92,86 71 101,43 204 97,14 

GUM 70 72 102,86 69 98,57 71 101,43 212 100,95 

ŠPO 105 102 97,14 111 105,71 99 94,29 312 99,05 

SKUPAJ 840 840 100,00 838 99,76 842 100,24 2520 100,00 

    4. A 4. B 4. C 4. razred 

SLJ 175 173 98,86 177 101,14 173 98,86 523 99,62 

MAT 175 176 100,57 180 102,86 176 100,57 532 101,33 

TJA 70 60 85,71 62 88,57 60 85,71 182 86,67 

LUM 70 70 100,00 69 98,57 72 102,86 211 100,48 

GUM 52,5 52 99,05 52 99,05 51 97,14 155 98,41 

NIT 105 105 100,00 103 98,10 102 97,14 310 98,41 

DRU 70 70 100,00 72 102,86 68 97,14 210 100,00 

ŠPO 105 105 100,00 99 94,29 108 102,86 312 99,05 

SKUPAJ 822,5 811 98,60 814 98,97 810 98,48 2435 98,68 
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Predmet 

Št. 
načrt. 

ur         

REALIZACIJA 
POUKA 2019/20 

SKUPAJ 

    ure % ure %     ure % 

    5. A 5. B 5. C 5. razred 

SLJ 175 175 100,00 173 98,86 176 100,57 524 99,81 

MAT 140 139 99,29 140 100,00 141 100,71 420 100,00 

NIT 105 105 100,00 106 100,95 106 100,95 317 100,63 

DRU 105 106 100,95 101 96,19 105 100,00 312 99,05 

LUM 70 71 101,43 72 102,86 71 101,43 214 101,90 

GUM 52,5 53 100,95 51 97,14 53 100,95 157 99,68 

ŠPO 105 102 97,14 107 101,90 100 95,24 309 98,10 

TJA 105 101 96,19 99 94,29 97 92,38 297 94,29 

GOS 35 35 100,00 35 100,00 35 100,00 105 100,00 

SKUPAJ 892,5 887 99,38 884 99,05 884 99,05 2655 99,16 

    6. A 6. B 6. C 6. razred 

SLJ 175 156 89,14 159 90,86 162 92,57 477 90,86 

TJA 140 152 108,57 150 107,14 142 101,43 444 105,71 

GEO 35 37 105,71 31 88,57 32 91,43 100 95,24 

ZGO 35 35 100,00 36 102,86 35 100,00 106 100,95 

MAT 140 138 98,57 135 96,43 146 104,29 419 99,76 

NAR 70 63 90,00 71 101,43 70 100,00 204 97,14 

LUM 35 35 100,00 40 114,29 32 91,43 107 101,90 

GUM 35 35 100,00 36 102,86 36 102,86 107 101,90 

GOS 52,5 50 95,24 43 81,90 52 99,05 145 92,06 

TIT 70 62 88,57 60 85,71 65 92,86 187 89,05 

ŠPO 105 101 96,19 108 102,86 107 101,90 316 100,32 

SKUPAJ 892,5 864 96,81 869 97,37 879 98,49 2612 97,55 

    7. A 7. B 7. C 7. razred 

SLJ 140 144 102,86 143 102,14 135 96,43 422 100,48 

TJA 140 138 98,57 143 102,14 135 96,43 416 99,05 

GEO 70 72 102,86 65 92,86 67 95,71 204 97,14 

ZGO 70 74 105,71 62 88,57 68 97,14 204 97,14 

NAR 105 98 93,33 97 92,38 98 93,33 293 93,02 

MAT 140 136 97,14 148 105,71 145 103,57 429 102,14 

LUM 35 35 100,00 42 120,00 35 100,00 112 106,67 

GUM 35 36 102,86 34 97,14 36 102,86 106 100,95 

TIT 35 28 80,00 35 100,00 37 105,71 100 95,24 

ŠPO 70 72 102,86 75 107,14 74 105,71 221 105,24 

DKE 35 36 102,86 34 97,14 37 105,71 107 101,90 

SKUPAJ 875 869 99,31 878 100,34 867 99,09 2614 99,58 
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Predmet 

Št. 
načrt. 

ur         

REALIZACIJA 
POUKA 2019/20 

SKUPAJ 

    ure % ure %     ure % 

    8. A 8. B 8. C 8. razred 

SLJ 122,5 118 96,33 112 91,43 119 97,14 349 94,97 

TJA 105 104 99,05 109 103,81 115 109,52 328 104,13 

GEO 52,5 54 102,86 48 91,40 57 108,57 159 100,95 

ZGO 70 57 81,43 61 87,14 66 94,29 184 87,62 

BIO 52,5 53 100,95 54 102,86 52 99,05 159 100,95 

KEM 70 72 102,86 70 100,00 67 95,71 209 99,52 

FIZ 70 69 98,57 69 98,57 69 98,57 207 98,57 

MAT 140 144 102,86 139 99,29 142 101,43 425 101,19 

DKE 35 37 105,71 39 111,43 41 117,14 117 111,43 

LUM 35 39 111,43 34 97,14 40 114,29 113 107,62 

GUM 35 35 100,00 37 105,71 30 85,71 102 97,14 

TIT 35 32 91,43 39 111,43 39 111,43 110 104,76 

ŠPO 70 72 102,86 80 114,29 80 114,29 232 110,48 

SKUPAJ 892,5 886 99,27 891 99,83 917 102,75 2694 100,62 

    9. A 9. B 9. C 9. razred 

SLJ 144 144 100,00 155 107,64 157 109,03 456 105,56 

TJA 96 106 110,42 110 114,58 106 110,42 322 111,81 

GEO 64 63 98,44 65 101,56 62 96,88 190 98,96 

ZGO 64 58 90,63 55 85,94 62 96,88 175 91,15 

BIO 64 64 100,00 68 106,25 70 109,38 202 105,21 

KEM 64 64 100,00 64 100,00 61 95,31 189 98,44 

FIZ 64 64 100,00 66 103,13 67 104,69 197 102,60 

MAT 128 135 105,47 136 106,25 136 106,25 407 105,99 

LUM 32 39 121,88 31 96,88 30 93,75 100 104,17 

GUM 32 29 90,63 35 109,38 35 109,38 99 103,13 

ŠPO 64 73 114,06 68 106,25 76 118,75 217 113,02 

SKUPAJ 816 839 102,82 853 104,53 862 105,64 2554 104,33 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Št. načrtovanih ur Št. realiziranih ur 

    ure % 

Šport za zdravje 35 29 82,86 

Šport za sprostitev 35 34 96,19 

Izbrani šport - odbojka 35 31 91,94 

Izbrani šport - nogomet 35 29 87,65 

Filmska vzgoja 35 29 85,61 

Nemščina 1 70 65 93,96 

Nemščina 2 70 65 92,86 

Nemščina 3 64 57 89,06 

Španščina 2 70 70 100,00 

Španščina 3 64 69 107,81 

Šolsko novinarstvo 35 28 82,64 

Gledališki klub 35 30 77,14 

Likovno snovanje 1 35 25 74,05 

Likovno snovanje 2 35 26 74,76 

Likovno snovanje 3 32 29 91,67 

Državljanska kultura 32 29 90,63 

Urejanje besedil 35 36 102,86 

Obdelava gradiv - les 35 37 104,29 

Obdelava gradiv – umetne snovi 35 33 94,29 

Multimedija 35 29 85,71 

Računalniška omrežja 32 32 100,00 

Sonce, Luna, Zemlja 35 35 100,00 

Daljnogledi in planeti 35 31 95,06 

IZBIRNI SKUPAJ 959 878 91,55 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Št. načrtovanih ur Št. realiziranih ur 

    ure % 

Prvi tuji jezik angleščina N1A 70 69 98,57 

Nemščina N2N-1 70 55 78,57 

Nemščina N2N-2 70 54 77,14 

Šport NŠP-1 35 29 82,86 

Šport NŠP-2 35 31 88,57 

Šport NŠP-3 35 30 85,71 

Računalništvo NRA-1 35 31 88,57 

Računalništvo NRA-2 35 30 85,71 

Tehnika NTE-1 35 33 94,29 

Tehnika NTE-2 35 30 85,71 

Neobvezni izbirni skupaj 455 392 86,57 

 

 

 
REALIZACIJA   

SPLOŠNI PREDMETI 
99,95 % 

 
REALIZACIJA   

IZBIRNI PREDMETI 
91,55 % 

 

REALIZACIJA   
NEOBVEZNI IZBIRNI 

PREDMETI 
86,57 % 

 

REALIZACIJA POUKA 
2019/20 

92,69% 
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4  ŠOLSKI OBISK 
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5  DOPOLNILNI IN DODATNI POUK  
 
 

Realizacija ur dopolnilnega in dodatnega pouka 
 
 
 

  

Št. 
načrt. 

ur 
  
  

REALIZACIJA DDP 
SKUPAJ 

    ure % ure % ure % ure % 

    1. A 1. B 1. C 1. razred  

DOPOLNILNI 
POUK 17,5 23 131,43 18 102,86 20 114,29 61 116,19 

DODATNI POUK 17,5 3 17,14 5 28,57 5 28,57 13 24,76 

SKUPAJ 35 26 74,29 23 65,71 25 71,43 74 70,48 

    2. A 2. B 2.C  2. razred  

DOPOLNILNI 
POUK 17,5 15 85,71 17 97,14 14 80,00 46 87,62 

DODATNI POUK 17,5 15 85,71 11 62,86 10 57,14 36 68,57 

SKUPAJ 35 30 85,71 28 80 24 68,57 82 78,10 

    3. A 3. B 3.C  3. razred  

DOPOLNILNI 
POUK 17,5 29 165,71 22 125,71 25 142,86 76 144,76 

DODATNI POUK 17,5 7 40,00 5 28,57 4 22,86 16 30,48 

SKUPAJ 35 36 102,86 27 77,14 29 82,86 92 87,62 

    4. A 4. B 4. C 4. razred   

DOPOLNILNI 
POUK 17,5 17 97,14 22 125,71 17 97,14 56 106,67 

DODATNI POUK 17,5 18 102,86 7 40,00 5 28,57 30 57,14 

SKUPAJ 35 35 100,00 29 82,86 22 62,86 86 81,90 

    5. A 5. B 5. C 5. razred   

DOPOLNILNI 
POUK 17,5 12 68,57 16 91,43 21 120,00 49 93,33 

DODATNI POUK 17,5 15 85,71 6 34,29 8 45,71 29 55,24 

DDP TJA 20 19 95,00 19 95,00 19 95,00 57 95,00 

SKUPAJ 55 46 83,64 41 74,55 48 87,27 135 81,82 
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Št. 
načrt. 

ur 
  
  

REALIZACIJA DDP 
SKUPAJ 

    ure % ure % ure % ure % 

    6. A 6. B 6. C 6. razred   

DDP SLJ 70 43 61,43 43 61,43 43 122,86 129 61,43 

DDP MAT 35/17,5 25 71,43 25 71,43 16 91,42 66 78,09 

DDP TJA 35 22 62,86 20 57,14 20 57,14 62 59,05 

SKUPAJ 140 90 64,29 88 62,86 79 56,43 257 66,19 

    7. A 7. B 7. C 7. razred   

DDP SLJ 35 23 65,71 22 62,86 21 60,00 66 62,86 

DDP MAT 17,5 13 74,29 14 80,00 13 74,29 40 76,19 

DDP TJA 35 19 54,29 20 57,14 19 54,29 58 55,24 

SKUPAJ 87,5 55 62,86 56 64,00 53 60,57 164 62,48 

    8. A 8. B 8. C 8. razred   

DDP TJA 32,5 20 61,54 20 61,54 20 61,54 60 61,54 

DDP FIZ 27 29 107,41 28 103,70 28 103,70 85 104,94 

DDP KEM 17,5 12 68,57 5 28,57 11 62,86 28 53,33 

SKUPAJ 77 61 79,22 53 68,83 59 76,62 173 74,89 

    9. A 9. B 9. C 9. razred   

DDP TJA 16 14 87,50 10 62,50 14 87,50 38 79,17 

DDP FIZ 24 22 91,67 21 87,50 21 87,50 64 88,89 

DDP KEM 16,5 11 66,67 11 66,67 11 66,67 33 66,67 

SKUPAJ 56,5 47 83,19 42 74,34 46 81,42 135 79,65 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REALIZACIJA  
DOPOLNILNEGA IN 

DODATNEGA POUKA 
75,90 % 
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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, učenci        
9. razreda 32 ur). 
 
 
 

  
št. pl 

ur 
ure % ure % ure % ure % 

Razred   A B C Skupaj 

4. 17,5 18 103% 18 103% 22 126% 58 110% 

5. 17,5 18 103% 20 114% 23 131% 38 109% 

6. 35 39 111% 41 117% 41 117% 121 173% 

7. 35 42 120% 40 114% 42 120% 124 177% 

8. 35 41 117% 40 114% 41 117% 122 174% 

9. 32 41 128% 42 131% 41 128% 124 194% 

     

   
  REALIZACIJA UR  

ODDELČNE 
SKUPNOSTI 

123% 
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7  DNEVI DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE 
 
 

Dnevi dejavnosti zaradi epidemije COVID-19 in pouka na daljavo niso bili izvedeni v skladu z načrtom  
strokovnih aktivov, ki je bil izdelan na osnovi Predmetnika osnovne šole v maju 2019. V vseh razredih 
skupaj je bilo realiziranih nekaj manj kot 60% načrtovanih dni dejavosti. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNEVI DEJAVNOSTI -
REALIZACIJA  

59,22 % 
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1. RAZRED 
 
 

 
 
 
 
 
2. RAZRED    
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3. RAZRED     
  
 

 
 
 
 
 
4. RAZRED     
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5. RAZRED 
 
 

 
 
 
 
6. RAZRED 
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7. RAZRED  
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8. RAZRED 
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9. RAZRED   
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Poleg navedenih dejavnosti smo izpeljali 7 prireditev: 
 
 
 

PRIREDITVE VODJA PRIREDITVE TERMIN IZVEDBE 

DAN POŽARNE VARNOSTI (IZPRAZNITEV ŠOLE) 
(ure po  urniku) 

Judita Mihev 
Marcel Theuerschuh 

11. 10. 2019  
11. 10. 2019 

PRIREDITEV OB NOVEM LETU IN DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI  
(ure po urniku ) 

Erži Delić 
Polona Robida Rous 
(8.r, razredna stopnja) 

24. 12. 2019 

PRIREDITEV PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 
PRAZNIKOM 
(kulturni dan) 

Mojca Jurič 
Sanja Berend 
(9.r, razredna stopnja) 

7. 2. 2020 

PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN 
ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 
(ure po urniku ) 

Danica Iskra 
Alenka Kocjančič 
(7.r, razredna stopnja) 

24. 6. 2020 

Prireditev Pozdrav pomladi** 
(dan dejavnosti, 2. in 4.r pouk ) 

Sanja Berend 
Kristina Bogataj 
(6.r, razredna stopnja) 

/ 

Miklavžev večer 
Mojca Prelogar 
Alenka Morel (vodenje) 

4. 12. 2019 

Novoletno druženje Vesna Gros  (vodenje) 12. 12. 2019 

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost** Lucija Lavrič / 

Prvi šolski dan za prvošolce Mojca Avbelj 2. 9. 2019 

Valeta Mojca Jurič 15. 6. 2020 

 
 

** Prireditev je odpadla zaradi epidemije. 
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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 načrtovali naslednje tečaje: 

 
Učenci tretjih razredov so tečaj plavanja obiskovali le prve tri dni (9. 3. – 11. 3. 2020). Tečaj je bil 
prekinjen zaradi razglašene epidemije. Iz izstega razloga je odpadla tudi izvedba vseh ostalih  
tečajev. 

 
 
 

RAZRED KRAJ/DOM DATUM DNEVI V 

TEDNU 

ŠT. 

DNI 

VODJA 

5. R SAVUDRIJA 9. 9. - 13. 9. 2019 PON - PET 5 VESNA SRŠE 

6. R ROGLA  10. 2. - 14. 2. 2020 PON - PET 5 
KLEMEN 
ADAMIČ 

ZGO-ASTRO 

TABOR 
CŠOD VOJSKO 25. 11 - 29. 11. 2019 PON - PET 5 

MATEJA 

DRNOVŠEK 

ZVONAR 

ŠPORTNO 

ZGODOVINSKI 

TABOR 

7. – 9.R 

CŠOD KAVKA 

17.4. – 19.4.2020 
(Zaradi izrednih 
razmer je bila izvedba 
tabora prestavljena v 
September 2020.) 

PET - NED 3 
MATEJA 

DRNOVŠEK 

TABOR TUDI 

JAZ ZMOREM 
CŠOD MEDVED 15. 11. – 17. 11. 2019 PET - NED 3 

ANDREJA 

BABIČ 

ZGODOVINSKO-

GEOGRAFSKI 

TABOR 

KMETIJA 

PODMLAČAN 
6. 12. – 8. 12. 2019 PET - NED 3 

TANJA PECIN 

ZAVRŠAN 

RAZRED DEJAVNOST TERMIN 
DNEVI V 
TEDNU 

ŠT. DNI IZVAJALEC 

1. R 
TEČAJ PAVANJA, 
dnevni obisk bazena 

1. 6. – 12. 6. 2020 PON - PET 10 
Javni zavod 

ŠPORT LJUBLJANA 

3. R 
TEČAJ PLAVANJA, 
dnevni obisk bazena 

9. 3. – 20. 3. 
2020 

PON - PET 10 
Javni zavod 

ŠPORT LJUBLJANA 

7., 8.  R 
neplavalci 

TEČAJ PLAVANJA, 
dnevni obisk bazena 

predvidoma junij 
2020 

PON - PET 10 
Javni zavod 
ŠPORT LJUBLJANA 
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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 Vojsko v času od 25. 11. do 29. 11. 2019. Lokacija je bila izbrana zaradi 
bližine, kar pomeni tudi najugodnejši prevoz ter zaradi vsebin, ki jih v tem domu ponujajo (robotika). 
Tabora se je udeležilo 42 otrok od sedmega do devetega razreda. Z njimi smo odšli: Polona 
Theuerschuh, Marcel Theuerschuh in Mateja Drnovšek. Večino programa smo pripravili in izvedli 
sami, manjši del programa (klekljanje, izdelava piškotov, plezanje, nordijska hoja in programiranje 
robotov) pa so izvedli učitelji CŠOD Vojsko, ki jih je potrebno pohvaliti zaradi dobre organizacije in 
dela z učenci. 
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 prazgodovini na 
Slovenskem. Letos je bil na novo uveden tudi matematični del, kjer so se učenci pripravljali na 
tekmovanje iz Razvedrilne matematike. Tekmovanja so si sledila v tednu po taboru, in sicer od torka 
do četrtka. Učenci so intenzivno sodelovali pri pouku, vsak večer smo imeli tudi različne družabne 
dejavnosti in spoznavali okolico.  
 
Vodja tabora: Mateja Drnovšek Zvonar 
 
 

  
TABOR TUDI JAZ ZMOREM 
 
V šolskem letu 2019/2020 smo pripravili vikend tabor »Tudi jaz zmorem«, ki je potekal v CŠOD 
Medved, Medvedje brdo. Namenjen je bil učencem z učnimi težavami ter priseljencem. Njegov 
osrednji namen je bil opolnomočiti učence za lažje in samostojnejše učno delo ter utrjevanje 
zaupanje vase in izboljšanje svoje samopodobe. Učenci so dopolnili in okrepili v šoli pridobljeno 
znanje ter spoznali in raziskovali različne tehnike učenja, ki jim lahko pomagajo pri osvajanju šolske 
snovi. Osnovno znanje, ki so ga pridobili v šoli, smo prenašali v prakso na zanimiv in zabaven način 
ter ga osmišljali in mu dali praktično vrednost. ob sproščujočih in zabavnih aktivnostih so se učenci 
lahko izpostavili in urili svoja močna področja ter krepili samopodobo. 
Večini učencev je tabor ostal v lepem spominu, kar se je začutilo ob ponovni vrnitvi v šolo. Za mnoge 
je to ena redkih izkušenj bivanja stran od doma in drugačnega vikenda med šolskim letom. Na 
taboru so učenci imeli možnost spoznavanja različnih načinov učenja, uporabe šolskega znanja v 
praktičnih, življenjskih primerih (npr. pretvarjanje enot za peko muffinov) ter druženja s prijatelji v 
drugačnem okolju. 
Tabor smo v šolskem letu 2019/2020 pripravile in vodile Kristina Dobnikar (učiteljica razrednega 
pouka), Anja Dobnikar (učiteljica matematike in tehnike) in Andreja Babič (psihologinja). Udeležilo 
se ga je 27 učencev, od 5. do 8. razreda. Učence smo izbrali na predloge razrednikov in šolske 
svetovalne službe. 
 
Zapisala: Andreja Babič, psihologinja 
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9  OBLIKA DIFERENCIACIJE 
 
 
V šolskem letu 2019/2020 smo na v 6. in 7. razredu izvajali obliko diferenciacije pri pouku 
angleščine. 
Pri pouku slovenščine, matematike in tujega jezika v 8. in 9. razredu smo celo leto izvajali pouk  v 
obliki manjših heterogenih učnih skupin in sicer tako, da so bili učenci pri vseh treh predmetih 
razvrščeni v enake skupine. 
 
Načelo diferenciacije so strokovni delavci upoštevali pri pedagoškem delu v razredu. Vse od prvega 
do devetega razreda so učitelji prilagajali delo z učenci glede na njihove zmožnosti in njihov 
individualni napredek (notranja diferenciacija). 
 
 
10  SODELOVANJE S STARŠI 
 
V letošnjem šolskem letu so razredniki v večini oddelkov izpeljali po dva roditeljska sestanka namesto treh 
načrtovanih. Od 13. marca do konca šolskega leta so bila zaradi epidemije odpovedana vsa srečanja s starši, ki 
običajno potekajo v  šolskih prostorih (roditeljski sestanki in govorilne ure). 
 

 RODITELJSKI SESTANKI GOVORILNE URE 

RAZRED ŠTEVILO SESTANKOV % UDELEŽBE 
Število opravljenih 

razgovorov 
1. A 2 73,7 39 

1. B 2 84,2 48 

1. C 2 86,8 29 

2. A 2 56,5 107 

2. B 2 59,5 48 

2.C 2 71,5 28 

3. A 2 70,3 58 

3. B 2 67,4 64 

3. C 2 68,8 72 

4. A 2 77,3 32 

4. B 2 57,3 54 

4. C 2 81,0 38 

5. A 2 87,1 140 

5. B 2 61,6 47 

5. C 2 69,2 56 

6. A 2 85,0 15 

6. B 2 82,5 19 

6. C 2 72,5 70 

7. A 2 74,0 33 

7. B 2 74,5 33 

7. C 2 70,0 30 

8. A 2 75,0 25 

8. B 2 63,5 25 

8. C 2 73,5 13 

9. A 3 81,7 30 

9. B 4 70,3 23 

9. C 3 79,3 14 

 58 73,11 % 1190 
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11  PODALJŠANO BIVANJE 
 
 
 

Cilji in vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju 
interesov, potreb in želje učencev. V okviru splošnih ciljev podaljšanega bivanja je učencem 
potrebno zagotoviti zdravo, vzpodbudno in varno psihosocialno ter fizično okolje za razvoj in 
izobraževanje; omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v 
primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč;  omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje 
aktivnosti; omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj; 
omogočiti razumevanje pomena kakovostnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje. 
V letošnjem šolskem letu je delo v podaljšanem bivanju potekalo v enajstih oddelkih. Sledili smo 
prioritetnemu cilju šole »Razvijanje kritičnega mišljenja«. 
Program je obsegal naslednje dejavnosti: kosilo, sprostitvena dejavnost, samostojno učenje in 
usmerjeni prosti čas. 
Pri kosilu smo otroke navajali na kulturno vedenje pri jedi, na pravilno uporabo jedilnega pribora, na 
redno in temeljito umivanje rok in vztrajali, da so otroci poskusili raznoliko hrano.  
Sprostitvena dejavnost je bila namenjena sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se 
odvija v aktivni in pasivni obliki. Dejavnosti so bile organizirane neposredno po kosilu. V tem času se 
učenci spočijejo in si naberejo novih moči za delo. Učitelj zagotovi pogoje za sprostitev in pri tem 
učence spodbuja, jim svetuje, se dogovarja in sodeluje z njimi. Učitelj mora imeti stalen pregled nad 
učenci. Metode, s katerimi dosega cilje, so: igra (športne, družabne, razvedrilne, socialne, rajalne, 
opazovalne igre), likovno ustvarjanje, poslušanje glasbe, branje, pogovor in sprehod. Aktivnost in 
prostor si učenci s pomočjo učitelja izberejo sami glede na možnosti: učilnica, igralnica, knjižnica, 
telovadnica, igrišče ali okolica šole. 
V času samostojnega učenja so se otroci navajali na samostojno in vztrajno opravljanje domačih 
nalog, razvijali so pisalne, bralne in govorne spretnosti ter utrdili nove učne vsebine. 
Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi in ustvarjanju. 
Učitelj usmerja učence v aktivnosti, ki imajo določen cilj, ob katerem upošteva in omogoča razvoj 
njihovih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti: spoznavnem, 
telesno-gibalnem, socialnem, čustvenem, motivacijskem, estetskem in moralno-etičnem. 
Poleg vsebin iz letnega delovnega načrta OPB smo: 

- uresničili skupne popoldne vseh skupin podaljšanega bivanja: v oktobru plesno popoldne, v 
decembru pravljično filmsko popoldne, februarja  pustno povorko. Ostalih načrtovanih 
skupnih popoldnevov zaradi izrednih razmer nismo izvedli.  

- sodelovali v projektih: Zdrava šola,  
- skrbeli za dekoracijo panojev v avlah obeh šol, 
- sodelovali na drugih šolskih prireditvah, ki so bile izvedene. 

 
V času pouka na daljavo smo učence usmerjali v kakovostno preživljanje prostega časa (po možnosti 
skladno z LDN). Učitelji iz aktiva OPB smo učencem z učnimi težavami nudili individualno učno 
pomoč na daljavo. V tem času so se stkale in utrdile posebne vezi med učitelji in učenci.  
 
Vodja strokovnega aktiva: Nataša Snoj Kumlanc 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                               

Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2019/2020 
 

38 

 

 

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 z učenci in njihovimi starši.  
 
Dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir in motenj so izvajale štiri strokovne 

delavke: Tina Mrhar, specialna pedagoginja, Vesna Lukežič, defektologinja, (po vrnitvi s 

porodniškega dopusta), Nataša Govekar, socialna pedagoginja, Milka Podobnik, socialna 

pedagoginja,  Andreja Babič, 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: Vesna Gros, Mojca Jurič, Miha Klanjšček, Mladen Kopasić, Renata 

Krivec, Petra Kromar, Lucija Lavrič, Petra Mikeln, Marta Nardin, Ines Novak, Milka Podobnik, Nika 

Rupel in Nina Sovinc. 

 

Zunanji sodelavki sta bili gospa Andreja Trtnik Herlec, logopedinaja z Zavoda za gluhe in naglušne ter 

gospa Olga Duh, specialna pedagoginja s Centra Janeza Levca. 

 
Ob koncu šolskega leta je bilo na OŠ Polje 42 učencev (28 dečkov in 14 deklice) z odločbami o usmeritvi 
v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Skupaj so imeli ti 
učenci 126 ur dodatne strokovne pomoči na teden.  
 
Vsi učenci so bili uspešni in napredujejo v naslednji razred, en učenec nadaljuje šolanje v šoli s 
prilagojenim program, en učenec je zaključil osnovno šolsko obveznost.  
 

 

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. 8 21 

2. 6  21  

3. 2                           7 
     Občasni spremljevalec 

4. 3 9 

5. 5 16 

6. 2 6 

7. 9 27 

8. 3 6 

9. 4 13 

SKUPAJ: 42 126 
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Strokovne delavke so sodelovale z učitelji razredniki, s posameznimi predmetnimi učitelji, ki učence 
poučujejo, svetovalnimi delavkami, 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. 
 
V času razglašene epidemije, ko je izobraževanje potekala na daljavo, so bili vsi učenci s posebnimi 
potrebami deležni pouka dodatne strokovne pomoči, ki je bila v tem času posebej dragocen, saj so 
se strokovne delavke povsem posvetile individualnim potrebam in zmožnostim učencev ter pogosto 
cele družine. 
 

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 2019/20 so individualno in skupinsko učno pomoč izvajale naslednje učiteljice: 
Sergeja Apat (1 ura), Sanja Berend (1 ura), Simona Ferenc (1 ura), Mirela M. Kapetanović (1 ur), 
Renata Krivec (1 ura),  Petra Kromar (1 ura), Vesna Lukežič (1 ura), Judita Mihev (2 uri), Petra Mikeln 
(2 ura), Mojca Miklavčič (1 ura), Alenka Morel (1 ura), Marta Nardin (2 uri), Tatjana Robida (2 uri), 
Nika Rupel (1 ura), Klavdija Šuligoj (2 uri). 
   
Na podlagi usmeritve na šoli, da bomo krepili bralno pismenost, so v tem šolskem letu skupinsko 
pomoč na tem področju vodile učiteljice Lucija Glas, Nataša Frelih, Mojca Mlakar Brešar, Mateja 
Petan, Mojca Prelogar, Nina Sovin in učitelj Mladen Kopasić. 
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. 0 

2. 2 

3. 4 

4. 1 

5. 10 

6. 13 

7. 9 

8. 8 

9. 5 

SKUPAJ: 52 
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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 osebo, ki ga pri tem 
podpira, spremlja in vodi.  
Oblike in metode ter vsebino dela so strokovni delavci prilagajali glede na potrebe učencev v okviru 
možnosti in na podlagi rednih srečanj s svetovalnimi delavkami, z učitelji in starši.  
 
Med učenci, ki so bili deležni individualne in skupinske učne pomoči je en učenec zaključil 
osnovnošolsko obveznost, dve učenki ponavljata razred v prvem triletju, učenci s popravnimi izpiti 
na predmetni stopnji  so bili v treh razpisanih rokih letos uspešni.  
 
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.  
 
Svetovalne delavke smo bile v času razglašene epidemije in s tem izobraževanja na daljavo posebej 
aktivno vključene v raznoliko podporo učencem z učnimi težavami. Najprej smo sodelovale pri 
iskanju konkretne tehnične podpore, za tem spletle obsežno mrežo individualne pomoči 
posameznim učencem in bile v oporo tudi posameznim staršem. 
 

Zapisala: Damjana Govekar, socialna delavka 
 
 
 

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 vseh predmetih. 
 
 
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 5 Bosna in Hercegovina, Makedonija 

2. razred 9 Bosna in Hercegovina,Srbija 

3. razred 4 Bosna in Hercegovina 

4. razred 1 Bosna in Hercegovina 

5. razred 1 Bosna in Hercegovina 

6. razred 4 Bosna in Hercegovina 

7. razred 0 Bosna in Hercegovina 

8. razred 1 Bosna in Hercegovina 

9. razred 2 Bosna in Hercegovina 

 ∑ 27  
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Pouk učenja slovenskega jezika za učence predmetne stopnje vodita učiteljici slovenščine Erzsebet M. 
Delić in Sanja Berend.  
 
Mlajši kot so učenci, hitreje in lažje se naučijo slovenskega jezika in tudi  morebitne vrzeli v zahtevanih 
standardih znanja našega izobraževalnega programa učinkoviteje zapolnijo. Pogosto zadostuje 
druženje z vrstniki, učenkami prostovoljkami in vključitev v dopolnilni pouka ali učno pomoč, ki jo 
vodijo učiteljice razredničarke. V tem šolskem letu sta učence priseljence na razredni stopnji učile 
slovenščine še učiteljici Lucija Glas in Hedvika Križaj. 
 
Zapisala: Damjana Govekar, socialna delavka 
 
 
 
PREVENTIVNI MODEL PODPORE UČENCEM IN NJIHOVIM DRUŽINAM 
 
V šolskem letu 2019/2020 je potekalo pretežno okrnjeno sodelovanje s Fakulteto za socialno delo 
ter Pedagoško fakulteto. Že več let razvijamo prakso prostovoljnega dela študentov socialnega dela 
in socialne pedagogike. Pozitivni odzivi staršev potrjujejo, da je oblika pomoči študentov otrokom in 
družinam na domu dobrodošla ter je v podporo otroku ter družini. V tem letu smo se prvič soočili z 
upadom števila prostovoljcev in prostovoljk in hkrati z izraženimi potrebami staršev po tovrstni 
pomoči. 

S študentkami socialne pedagogike smo se dogovarjali za sodelovanje in vstopanje v družine v 
spomladanskem semestru. Žal te oblike dela v tem šolskem letu zaradi ukrepov ob pojavu epidemije 
COVID-19 nismo mogli izvesti. Z eno študentko smo se uspeli vseeno dogovoriti za sodelovanje na 
daljavo. Na ta način je določeno obdobje podprla našo učenko preko stikov na daljavo.  

Dva študenta Fakultete za socialno delo sta bila v času šolanja na daljavo zelo pomembna podpora 
pri šolanju na daljavo treh naših učencev. 

 

Zapisali: Nataša Govekar, socialna pedagoginja 

                Damjana Govekar, socialna delavka 
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13  DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
 

V šolskem letu je pouk nadarjenih obiskovalo 48 učencev. 
 
Tabela 1. Razporeditev nadarjenih učencev v šolskem letu 2019/2020. 
 

Področje razred Število Učitelj 

naravoslovno-tehnična 5. razred 5 Nataša Frelih 

družboslovno-umetniška 5. razred 5 Petra Kromar 

matematika, naravoslovje 6., 7. razred 11 Mirela K. Mujkić 

zabavno družboslovje 7., 8. razred 6 Mateja Drnovšek 

likovno 8., 9. razred 4 Brane Sever 

tehnika, naravoslovje 8 8. razred 11 Polona Theuerschuh 

tehnika, naravoslovje 9 9. razred 6 Polona Theuerschuh 

učenec je vsebino pokril pri 
izbirnih predmetih 

8., 9. razred 3  

ne bo obiskoval  3  

skupaj  54  

 
Poleg nadarjenih učencev je skupine na vabilo učitelja obiskovalo nekaj izstopajočih in motiviranih 

učencev. 

V šolskem letu 2019/2020 ni bilo identificiranih novih učencev, saj je postopek identifikacije prekinila 

epidemija Covid-19. Učence, ki so bili predlagani, bodo učitelji kljub temu povabili na dodatno uro, 

kjer bodo spodbujali njihovo radovednost in bogatili znanje. 

 
Andreja Babič, psihologinja 
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14  DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH 
 

 
Učenci so se udeleževali tekmovanj, ki so bila razpisana do 13. 3. 2020 in na njih dosegli lepe 

uspehe. Skupaj so osvojili 569 bronastih, 65 srebrnih in 34 zlatih priznanj. Uspešni so bili tudi na 

športnih tekmovanjih. Tekmovanja, razpisana po 13. 3. 2020, zaradi izrednih razmer niso bila 

izvedena. 

 

Področje tekmovanja 
Tekmovali so 

učenci od-do raz. 

Bronasto 

priznanje 

Srebrno 

priznanje 

Zlato 

priznanje 

Slovenski jezik 2. – 9. razred 12 1 0 

Angleški jezik 8. – 9. razred 9 2 0 

Španski jezik 7. – 9. razred Ni bilo izvedeno Ni bilo izvedeno Ni bilo izvedeno 

Zgodovina  8. – 9. razred 13 6 0 

Geografija 6. – 9. razred 7 0 0 

Kemija 8. – 9. razred 0 0 0 

Fizika 8. – 9. razred 14 Ni bilo izvedeno Ni bilo izvedeno 

Matematični kenguru 1. – 4. razred Ni bilo izvedeno  Ni bilo izvedeno Ni bilo izvedeno  

Razvedrilna matematika 6. – 9. razred 17 1 1 

Matemček 1. – 9. razred 83 9 1 

Astronomija 7. – 9. razred 14 4 0 

Biologija 8. – 9. razred 0 0 0 

Logika  2. – 9. razred 36 0 0 

Bralna značka 1. – 9. razred 272 - 5 

Angleška bralna značka 4. – 9. razred 18 35 26 

Nemška bralna značka 7. – 9. razred 23 3 1 

Španska bralna značka 8. razred 0 2 0 

Knjižni molj - angleščina 8. – 9. razred 8 0 0 

Knjižni molj – nemščina 5. – 7. razred 12 0 0 

Mladi Bober 5. – 9. razred 19 2 0 

Vesela šola 4. – 8. razred 6 0 0 

Cici Vesela šola 3. razred - - - 

Znanje o sladkorni bolezni 8. – 9. razred 6 0 0 

skupaj 569 65 34 
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NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki BRONASTEGA 
priznanja 

Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki 
ZLATEGA priznanja 

TEKMOVANJE V ZNANJU 
SLOVENŠČINE ZA 
CANKARJEVO PRIZNANJE 
 
 
38 sodelujočih učencev   

Kseia Morozova, 4. a 
Juta Pucelj, 5. c 
Lara Grobelšek, 5. c 
Ema Šmerc,5. a 
Matevž Kuhelj, 6. b  
Matevž Gnamuš Černelč, 6.c 
Tilen Novinec, 7. b 
Simon Zagožen Marolt, 7. b 
Teo Škrabič, 8. a 
Tinka Ferenc, 8. c 
Monika Kuhelj, 9. a 
Sara Kalabić, 9. c 
  

Teo Škrabič, 8. a  /  

TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
ANGLEŠČINE ZA UČENCE 7. 
RAZREDA 

Tekmovanje ni bilo 
izvedeno. 

Tekmovanje ni bilo 
izvedeno. 

Tekmovanje ni 
bilo izvedeno. 

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

Bine Mramor, 8. b 
Rok Bizjak, 8. c  

/  / 

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

Sara Abdić, 9. a 
Alina Novak, 9. a 
Jana Ilić, 9. b 
Manca Miklič, 9. b 
Anja Flisar, 9. c 
Sara Kalabić, 9. c 
Nika Piperčić, 9. c  

Manca Miklič, 9. b 
Nika Piperčić, 9. c  

/ 

TEKMOVANJE A VER SI LO 
SABES IZ ŠPANSKEGA JEZIKA 

Tekmovanje ni bilo 
izvedeno. 

Tekmovanje ni bilo 
izvedeno. 

Tekmovanje ni 
bilo izvedeno. 

TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA 
JEZIKA 
ZA UČENCE 9. RAZREDA 
3 sodelujoči učenci 

Monika Kuhelj, 9. a 
 

/ / 

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE 
 
37 sodelujočih učencev 

Manca Miklič, 9. b 
Jurij Weiss, 8. b 
Luka Ogrič, 8. b 
Tomaž Bajc, 8. c 
Matevž Kranjc, 9. c 
Teo Škrabič, 8. a 
Tinka Ferenc, 8. c 
Jaka Haclar, 8. c 
Miran Janežič, 8. b 
Nejc Dizdarević, 9. b 
Amir Ibra, 9. a 
Monika Kuhelj, 9. a 
Tai Vrbanić, 8. c 

Jurij Weiss, 8.b 
Matevž Kranjc, 9. c 
Manca Miklič, 9. b 
Tinka Ferenc, 8.c 
Teo Škrabič, 8.a 
Luka Ogrič, 8.b 

 

/ 
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NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki BRONASTEGA 
priznanja 

Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki ZLATEGA priznanja 

TEKMOVANJE IZ 
GEOGRAFIJE 
18 sodelujočih učencev 

Matevž Kuhelj, 6. b 
Tilen Novinec, 7. b 
Tinka Ferenc, 8. c 
Tomaž Bajc, 8. c 
Tamara Kuzmanović, 8. c 
Monika Kuhelj, 9. a 
Matej Lajevec, 8. c 

 

/ / 

TEKMOVANJE IZ LOGIKE 
 
55 sodelujočih učencev 
iz 1. do 5. razreda in 55 
sodelujočih učencev od 
6. do 9. razreda. 

Marija Vidmar, 2. a  
Jan Škrabič, 2. c 
Kala Bernik, 2. c 
Lana Lux Pejić, 2. b 
Maj Sešek, 2. a 
Bert Kerčmar, 2. a 
Aleks Erceg, 3. c 
Žiga Kropivšek, 3. b 
Lovro Grobelšek, 3. a 
Luka Abbad, 3. b 
Tian Prijatelj Grčar, 3. b 
Zahi Khan, 3. a 
Vid Furlan, 3. c 
Anže Plevčak Kostić,3.a 
Jaka Terčelj, 3. b 
Tim Prelesnik, 4. c 
Ema Rutar, 4. a 
Blaž Kranjc, 4. b 
Juta Pucelj, 5. c 
Andrej Grmek, 5. a 
Matic Zorić 5. c 
 
Matevž Kuhelj, 6. b 
Natalija Žabjek, 6. a 
Simon Zagožen Marolt, 7.b 
Pia Prešeren, 7. c 
Veronika Kolmanič, 7. c 
Tilen Novinec, 7. b 
Teo Škrabič, 8. a 
Tinka Ferenc, 8. c 
Luka Ogrič, 8. b 
Bine Mramor, 8. b 
Taja Kreslin, 8. a 
Monika Kuhelj, 9. a 
Monika Lipovac, 9. a 
Manca Miklič, 9. b 
Amir Ibra, 9. a 
 

/ 
 

/ 
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NAZIV TEKMOVANJA 
Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

MATEMČEK 
 
101 sodelujočih učencev 

Lan Abbad, 1. A 
Mark Srebot, 1. A 
Dora Šelek, 1. A 
Lara Miklič, 1. B 
Viktorija Vujanović, 1. B 
Anže Moravec, 1. B 
Taj Trškan, 1. B 
David Kranjc, 1. B 
Eva Rojšek, 1. B 
Tarik Porčić, 1. B 
Tamara Cvetkov, 1. C 
Gal Bezeljak, 1. C 
Tarik Mahić, 1. C 
Ema Ikanović, 1. C 
Bert Kerčmar, 2. A 
Jaka Zorič, 2. A 
Ana Pucelj, 2. A 
Lovro Luka Prebil, 2. A 
Maj Šesek, 2. A 
Faruk Mušić, 2. A 
Marija Vidmar, 2. A 
Uroš Knežević, 2. A 
Eva Humar, 2. B 
Lukas Lazarević, 2. B 
Lana Lux Pejić, 2. B 
Neža Plevčak 2. B 
Lorena Gigollaj 2. B 
Mak Ćehajić 2. B 
Lev Rojšek 2. B 
David Lazarević 2. B 
Jan Škrabič 2. C 
Sara Duraković 2. C 
Benjamin Škulj 2. C 
Žan Zorić 2. C 
Marija Todorović 2. C 
Emina Ćenanović 2. C 
Doria Domitrović 2. C 
Anže Plevčak 3. A 
Zahi Khan 3. A 
Lovro Grobelšek 3. A 
Mija Besjedica 3. A 
Luka Abbad 3. B 
Žiga Kropivšek 3. B 
Eva Kalšek 3. B 
Tian Prijatelj Grčar 3. B 
Jaka Terčelj 3. B 
Vid Furlan 3. C 
Aleks Erceg 3. C 
Bojan Todorović 3. C 
Uma Bajrić 3. C 
Ema Rutar 4. A 

Matevž Kuhelj 6. b 
Bert Kerčmar 2. a 
Eva Humar 2. b 
Lukas Lazarević 2. b 
Lara Miklič 1. b 
Teo Škrabič 8. a 
Tinka Ferenc 8. c 
Mark Srebot 1. a 
Monika Kuhelj 9. a  

Anže Plevčak 3. a  
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NAZIV TEKMOVANJA 
Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

MATEMČEK 
 
101 sodelujočih učencev 

Tilen Pohole Malis 4. A 
Kseniia Morozova 4. A 
Blaž Kranjc 4. B 
Tim Prelesnik 4. C 
Žana Košir 4. C 
Martin Ferenc 5. A 
Andrej Grmek 5. A 
Marcel Ciuha 5. B 
Juta Pucelj 5. C 
Matic Zorič 5. C 
Nina Kadunc 5. C 
Natalija Žabjek 6. A 
Neža Bizjak 6. A 
Matevž Kuhelj 6. B 
Tim Srebot 6. B 
Maša Miklič 6. C 
Gašper Kranjc 7. A 
Simon Zagožen Marolt 7.B 
Domin Flisar 7. B 
Tilen Novinec 7. B 
Veronika Kolmanič 7. C 
Pia Prešeren 7. C 
Teo Škrabič 8. A 
Ian Srebot 8. A 
Taja Kreslin 8. A 
Tinka Ferenc 8. C 
Monika Kuhelj 9. A 
Karolina Kolmanič 9. B 
Nejc Dizdarević 9. B 
Matevž Kranjc 9. C 
 

  

TEKMOVANJE IZ 
RAČUNALNIŠTVA BOBER 
 
30 sodelujočih učencev 

Ema Rutar, 4. a 
Neža Bizjak, 6.a  
Natalija Žabjek, 6.a  
Matevž Kuhelj, 6.b 
Luja Štajner, 6.b  
Gabrijel Domić, 6.c  
Gašper Kranjc, 7.a  
Domin Flisar, 7.b  
Alma Avdić, 8. a 
Kaja Kreslin, 8. a 
Teo Škrabič, 8. a 
Maj Luka Mihelič, 8. b  
Bine Mramor, 8. b  
Luka Ogrič, 8. b  
Jurij Weiss, 8. b 
Erik Sevčnikar, 8. c 
Karolina Kolmanič, 9. b 
Manca Miklič, 9. b 
Željka Ilić, 9. c. 

Teo Škrabić, 8. a  
Luka Ogrič, 8. b 

/ 
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NAZIV TEKMOVANJA 
Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

TEKMOVANJE V 
ZNANJU O SLADKORNI 
BOLEZNI 
 
23 sodelujočih učencev 

Luka Ogrič, 8.b 
Jurij Weiss, 8.b 
Sara Abdić, 9.a 
Timea Bobik, 8.a 
Matej Lajevec 8.c in  
Tinka Ferenc. 8.c 

/ / 

TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA ASTRONOMIJE 
ZA DOMINKOVO 
PRIZNANJE 
 
41 sodelujočih učencev 

Domin Flisar, 7. b 
Simon Zagožen-Marolt, 7.b 
Svit Rutar, 7. b 
Luka Ogrič, 8. b 
Jurij Weiss, 8. b 
Teo Škrabič, 8. a 
Ian Srebot, 8. a 
Bine Mramor, 8. b 
Tinka Ferenc, 8. c 
Matej Lajevec, 8. c 
Monika Kuhelj, 9. a 
Manca Miklič, 9. b 
Matevž Kranjc, 9. c 
Rok Drča Završnik, 9. c  

Luka Ogrič, 8. b  
Teo Škrabič, 8. a 
Jurij Weiss, 8. b 
Monika Kuhelj, 9. a  

/ 

TEKMOVANJE IZ FIZIKE 
ZA STEFANOVO 
PRIZNANJE 
 
40 sodelujočih učencev 

Luka Ogrič, 8.b 
Tinka Ferenc, 8.c 
Teo Škrabič, 8.a 
Matej Lajevec, 8.c 
Bine Mramor, 8.b 
Jan Kvartuh, 8.c 
Jurij Weiss, 8.b 
Monika Kuhelj, 9.a 
Manca Miklič, 9.b 
Matevž Kranjc, 9.c 
Rok Drča Završnik, 9.c 
Nejc Dizdarević, 9.b 
Sara Kalabić, 9.c 
Karolina Kolmanič, 9.b  

Zaradi epidemije je bilo 
izvedeno le šolsko 
tekmovanje.   

Zaradi epidemije je bilo 
izvedeno le šolsko 
tekmovanje.   

TEKMOVANJE IZ 
BIOLOGIJE ZA 
PROTEUSOVO 
PRIZNANJE 
 
12 sodelujočih učencev 

/ / / 

TEKMOVANJE IZ 
KEMIJE ZA PREGLOVO 
PRIZNANJE 
9 sodelujočih učencev 

/  /  / 
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NAZIV 
TEKMOVANJA 

Priznanje za sodelovanje: 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

MATEMATIČNO 
TEKMOVANJE 
KENGURU 
(razredna stopnja) 
 

  

Zaradi epidemije 
tekmovanje ni bilo izvedeno.  

Zaradi epidemije tekmovanje 
ni bilo izvedeno. 

Zaradi epidemije 
tekmovanje ni bilo izvedeno. 

VESELA ŠOLA  
 
20 sodelujočih 
učencev 

Ema Rutar 4. a 
Matic Zorič 5. c 
Andrej Grmek 5. a 
Lana Zorić 5. b 
Svit Rutar 7. b 
Matej Lajevec 8. c 

 

/ / 

EPI READING 
BADGE 
(TEKMOVANJE ZA 
ANGLEŠKO 
BRALNO ZNAČKO) 
 
 
60 sodelujočih 
učencev 4. razreda 
in 19 sodelujočih 
učencev od 5. do 9. 
razreda 
  

Lina Bašić 4. a 
Klara Vukojević 4. a 
Samuel Bajrić 4. b 
Adin Begić 4. b 
Ema Draganović 4. b 
Jan Florjančič 4. b 
Eldin Memedoski 4. b 
Edija Rushitoska 4. b 
Cris Cocej 4. c 
Alex Kulenović 4. c 
Amar Muhić 4. c 
Nelmin Salifoski 4. c 
 
Nikolina Vidmar 6. a 
Mina Pejčić 6. b 
Elena Erceg 8. a 
Kevin Sabljaković 8. b 
Neli Breznjik 8. c 
Selmin Rushitoski 8. c  

Tina Đuranović 4. a 
Tisa Hribar Piperović 4. a 
Erik Petković 4. a 
Tilen Pohole Malis 4. a 
Gal Prah 4. a 
Lejla Salkić 4. a 
Emanuel Šahinović 4. a 
Val Širovnik 4. a 
Nelly Tomanić 4. a 
Dean Zarić - Gliha 4. a 
Tajra Buljubašić 4. b 
Ledion Gigollaj 4. b 
Aljaž Humar 4. b 
Natalija Milić 4. b 
Neža Pene 4. b 
Matic Porenta 4. b 
Erion Qerreti 4. b 
Teja Silič 4. b 
Gaber Šimičić 4. b 
Kai Boro Vidović 4. b 
Zoja Cocej 4. c 
Sara Dizdarević 4. c 
Mateja Erdelić 4. c 
Liana Georgiev 4. c 
Mihajlo Kostić 4. c 
Žana Košir 4. c 
Nejc Kvartuh 4. c 
Kristijan Loborec 4. c 
Aryana Muhić 4. c 
Arijana Ramić 4. c 
Iris Sabljaković 4. c 

Ema Dedić 6. a 
Bine Mramor 8. b 
Monika Kuhelj 9. a 
Klara Peterlin Geiger 9. a 

 

Maja Gajić 4. a 
Lan Jurca 4. a 
Naj Kurić 4. a 
Kseniia Morozova 4. a 
Taib Muminović 4. a 
Taj Ojstrež Kogovšek 4. a 
Ema Rutar 4. a 
Ana Janša 4. b 
Blaž Kranjc 4. b 
Enej Nevenkić 4. b 
Gaj Nevenkić 4. b 
Manca Pintar 4. b 
Tamara Đuranović 4. c 
Nika Krajnc 4. c 
Bodin Manojlov 4. c 
Emil Paratušić 4. c 
Tim Prelesnik 4. c 

Neža Bizjak 6. a 
Natalija Žabjek 6. a 
Matevž Kuhelj 6. b 
Gabrijel Domić 6. c 
Matej Gnamuš Černelč6.c 
Julija Klopčič 6. c 
Maša Miklič 6. c 
Ema Breznjik 8. c 
Matej Lajevec 8. c  

CICI VESELA ŠOLA 
40 učencev 

Učenci 3. a in 3. c. 
razreda. 

/ / 
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NAZIV 

TEKMOVANJA 
Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

ŠPANSKA BRALNA 
ZNAČKA EPI 
LECTURA  
2 sodelujoča 
učenca 

/ Ema Breznjik, 8. c 
Tinka Ferenc, 8. c 

 

/ 

RAZVEDRILNA 
MATEMATIKA 
48 sodelujočih 
učencev 

Matevž Kuhelj, 6. b 
Neža Bizjak, 6. a 
Gabrijel Domić, 6. c 
Pia Prešeren, 7. c 
Simon Zagožen-Marolt,7.b 
Domin Flisar, 7. b 
Tilen Novinec, 7. b 
Tinka Ferenc, 8. c 
Luka Ogrič, 8. b 
Miran Janežič, 8. b 
Teo Škrabič, 8. a 
Ian Srebot, 8. a 
Monika Kuhelj, 9. a 
Nejc Dizdarević, 9. b 
Manca Miklič, 9. b 
Amir Ibra, 9. a 
Karolina Kolmanič, 9. b 

 

Matevž Kuhelj, 6. b 

 
Monika Kuhelj, 9. a 

 

 

 

NAZIV 
TEKMOVANJA 

Prejemniki potrdila o 
sodelovanju: 

Prejemniki srebrnega 
priznanja: 

Prejemniki zlatega 
priznanja 

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

Juš Janežič 7. a 
Danijel Đuranović 7. b 
Jan Rački 7. b 
Rasmin Bunić 7. c 
Aleksandar Filipović 7. c 
Sven Mehić 7. c 
Nejc Ocepek 7. c 
Pia Prešeren 7. c 
Filip Razboršek 7. c 
Teodora Kostić 8. b 
Edina Pervić 8. b 
Amir Ibra 9. a 
Elena Erceg 8. a 
Teo Škrabič 8. a 
Ajla Šljivar 8. a 
Karolina Mikić Zorčec 8. b 
Luka Ogrič 8. b 
Ema Velagić 8. b 
Jurij Weiss 8. b 
Tomaž Bajc 8. c 
Matej Lajevec 8. c 
Monika Kuhelj 9. a 
Željka Ilić 9. c 
 

 

Gašper Kranjc 7. a 
Taja Kreslin 8. a 
Matevž Kranjc 9. c 

 

Lukas Kisovec Vinkovič, 
7. c 
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NAZIV 
TEKMOVANJA 

Prejemniki BRONASTEGA 
priznanja 

Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki ZLATEGA 
priznanja 

BRALNO 
TEKMOVANJE IZ 
ANGLEŠČINE 
BOOKWORMS 
(KNJIŽNI MOLJ)  
 
11 sodelujočih 
učencev  
 

Učenci, ki so prejeli 
priznanje: 
Matej Lajevec, 8.c 
Teo Škrabič, 8.a 
Jurij Weiss, 8. b 
Alma Avdić, 8. a 
Elena Erceg, 8. a 
Bine Mramor, 8. b 
Monika Kuhelj, 9. a 
Klara Peterlin Geiger, 9. a 

/ / 

TEKMOVANJE IZ 
NEMŠKE BRALNE 
ZNAČKE (KNJIŽNI 
MOLJ) 
 
12 sodelujočih 
učencev 

Učenci, ki prejmejo 
priznanje:  
Jošt Razboršek 5. a 
Anatolii Medvedev 5. b 
Žan Erdelić 5. b 
Matevž Kuhelj 6. b 
Dajana Čolić 6. c 
Gabrijel Domić 6. c 
Matej Gnamuš Černelč 
6.c 
Danijel Đuranović, 7. b 
Lukas Kisovec Vinkovič, 
7. c 
Gašper Kranjc, 7. a 
Jan Rački, 7. b 
Adnan Šljivar, 7. c 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki ZLATEGA priznanja za devetletno sodelovanje pri bralni znački 

SLOVENSKA BRALNA 
ZNAČKA 

9. a:  
Monika Kuhelj 
Alina Novak 
Klara Peterlin Greiger 

9. c:  
Sara Kalabić 
Željka Ilić 

Priznanja za sodelovanje v šolskem letu 2019/20 

Priznanje za opravljeno bralno značko v šolskem letu 2019/20 je prejelo 272 
učencev, 234 na razredni stopnji (1.–5. razred) in 38 na predmetni stopnji (6.–9. 
razred). 
15 učencev 4. razreda je opravilo EKO bralno značko. 
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BRALNA ZNAČKA 

V šolskem letu 2019/20 je bralno značko opravilo naslednje število učencev: 

Razred Število bralnih značk Razred Število bralnih značk 

1. a 19 6. a 3 

1. b 17 6. b 2 

1. c 18 6. c 7 

2. a 20 7. a 3 

2. b 17 7. b 3 

2. c 21 7. c 1 

3. a 16 8. a  5 

3. b 12 8. b 4 

3. c 14 8. c 5 

4. a 14 9. a 3 

4. b 12 9. b 0 

4. c 9 9. c 2 

5. a 27   

5. b 8   

5. c 10   

Od zgoraj navedenih učencev, ki so opravili bralno značko je 269 deklet in 308 dečkov. Predvsem na 
razredni stopnji je večje število fantov dobrih in zagretih bralnih značkarjev. 
Učencev, ki so vseh 9 let opravljali bralno značko in tako postali zlati bralni značkarji je pet: Sara 
Kalabić, Željka Ilić, Monika Kuhelj, Alina Novak, Klara Peterlin Gaiger. Zlati bralni značkarji so v dar 
prejeli pesniško zbirko Andreja Rozmana Roze: Pesmi iz galerije. 
 
Poudarila bi, da je število bralnih značkarjev močno odvisno od družinskega okolja, ter tudi 
zagretosti mentorjev in spodbujanja branja z njihove strani. Branje začne upadati že v tretjem 
razredu, a se vidi, da če je mentor zavzet za to, da bi učenci opravili bralno značko, jo učenci tudi 
bodo. 
 
Vodja projekta: Mateja Drnovšek Zvonar 
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ŠPORTNI DOSEŽKI   

 
 
Učenke in učenci naše šole so pod okriljem Oddelka za šport Mestne občine Ljubljana sodelovali pri 
naslednjih šolskih športnih tekmovanjih:  
 
Mali in veliki atletski pokal, atletski stadion v Šiški, 2. 10. 2019 
Prvenstva se je udeležilo 39 učencev od 6. do 9. razreda naše šole. Najvišje uvrstitve so dosegli: 
1. mesto: Angel Marinovski (300 m SDI) in Nejc Dizdarević (1000 m SDI) 
2. mesto: Arijan Kraković (skok v daljino SDI) 
3. mesto: Teo Oberč, Arijan Kraković, Angel Marinoski in Mark Babnik (4 X 100 m) 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v košarki, MDI, 5. in 9. 3. 2020 
Mlajši dečki so osvojili 2. mesto v skupini F, tekmovanje pa ni bilo dokončano zaradi epidemije.  
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v dvoranski atletiki, Atletska dvorana v Šiški, 13. 1. 2019, 29. 1. 2020 
Tekmovanja se je udeležilo 13 učencev. V finale teka na 60 m so se uvrstili Angel in Milosh Marinoski 
ter Arijan Kraković. Učenka Naila Ljubijankić je zasedla 3. mesto v teku na 60 m.  
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v košarki, SDI, 13. 11. 2019, 14. 11. 2019, 3. 12. 2019, 18. 12. 2019, 7. 1. 
2020 
Ekipa OŠ Polje je v konkurenci 27 osnovnošolskih ekip zasedla 1. mesto in se uvrstila na državno 
tekmovanje v košarki. Na Državnem prvenstvu so osvojili 2. mesto.  
 

Prvenstvo OŠ Ljubljane v rokometu, starejša dekleta, 27. 11. 2019, 11. 12. 2019 
Dekleta so osvojila 3. mesto na področnem tekmovanju.  
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v floorballu, MDI, 14. 11. 2019, 11. 12. 2019 
Učenci so osvojili 4. mesto v skupini C.  
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v floorballu, SDI, 11. 12. 2019 
Ekipa OŠ Polje se je na tekmovanju uvrstila na 4. mesto, tekmovanje ni bilo dokončano zaradi 
epidemije.  
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v jesenskem krosu, Park Tivoli, 16. 10. 2019 
Jesenskega krosa se je udeležilo 45 učencev naše šole. Naila Ljubijankić je v svoji kategoriji osvojila 2. 
mesto, Nejc Dizdarević pa 3. mesto v svoji kategoriji.  
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v nogometu, SDI, Igrišče OŠ Zalog, 11. 10. 2019 
Ekipa OŠ Polje je končala s tekmovanjem in se ni uvrstila v 1 ligo. 
 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v nogometu, MDI, 2. 12. 2019 
Fantje so osvojili 2. mesto v skupini F, tekmovanje ni bilo dokončano zaradi epidemije.  
Ljubljanski maraton, 26. 10. 2019 
Maratona se je udeležilo 26 učencev iz razredne stopnje.  

 
 
Poročilo o tekmovanjih pripravila: Eva Kern Nanut 
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NAGRADNI IZLETI in EKSKURZIJE, OBISK PRIREDITEV 

 
 

DEJAVNOST UDELEŽENCI TERMIN IZVEDBE ORGANIZACIJA 

Območni šolski parlament 
predstavniki skupnosti 
učencev 

6. 2. 2020 Nataša Govekar 

Mestni otroški parlament odpovedan zardi epidemije marec 2020 Nataša Govekar 

 
 
Večina izletov, obiskov prireditev, delavnic in drugih aktivnosti je bilo načrtovanih za drugo polovico 
šolskega leta. Zaradi epidemije so te aktivnosti letos odpadle. 
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15  INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
 
Dejavnosti so bile razpisane z obvestilom za učence in starše, ki so ga učenci prejeli v mesecu 
septembru 2019. Izvajanje dejavnosti je bilo sicer načrtovano od začetka oktobra 2019 do konca maja 
2020, vendar se je zaradi epidemije zaključilo že 13. marca 2020. 
 

 INTERESNE DEJAVNOSTI  
MENTOR, 
IZVAJALEC 

RAZRED 
ŠTEVILO VKLJUČENIH 

UČENCEV 

1.  Otroški pevski zbor K. Bogataj 1., 2. 27 

2.  Otroški pevski zbor M. Prelogar 3. – 5. 28 

3.  Mladinski pevski zbor S. Jakob 6. – 9. 15 

4.  Vesela šola I. Novak 4. – 6. 7 

5.  Zgodovina malo drugače M. Drnovšek 7. - 9. 24 

6.  Medgeneracijsko branje M. Drnovšek 8., 9. 13 

7.  
Učimo se špansko prek branja (projekt 
Leo leo) 

P. Mikeln 5.-7. 12 

8.  Floorball K. Adamič 7. – 9. 19 

9.  Mažoretke B. Kastelic 1. – 8. 10 

10.  Ritmična gimnastika za deklice Ritmični klub TIM 1. - 4. 26 

11.  Ritmična gimnastika za deklice 
Športno društvo 
AS 

1. - 7. 6 

12.  Odbojka za deklice ŽOK Tabor 3. – 7. 19 

13.  Karate  KK ZMAJ 1. – 5. 37 

14.  Rokomet za deklice  RK Olimpija 3. - 5. 18 

15.  Otroška nogometna šola ŠD ONŠ  3., 4. 14 

16.  Nogomet ND Slavija Vevče  1., 2. 44 

17.  Košarkaška šola  ŠD OKŠ 1. - 9. 46 

18.  Kulinarične delavnice V. Mramor 4. – 9. 26 

 
 
 

DEJAVNOSTI OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
 
 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR  
 
V šolskem letu 2019 / 2020  so  v pevskem zboru prepevali otroci  
od 3. do 5. razreda OŠ Polje.  Večina vpisanih učencev je vaje vestno in redno obiskovalo.  
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 / popoldanske vaje ter vaje s pianistko.  
Sodelovali  smo na različnih šolskih prireditvah ter izvedli še samostojen Miklavžev glasbeni večer – 
večer vseh treh zborov v OŠ Polje. Letos se nastopa na reviji Pomladna prepevanja nismo mogli 
udeležiti, saj je prišlo do razglasa epidemije.  
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Prav tako nam je odpadel nastop ob odprtju knjižnice v Polju ter nastop planiran za šolski Pozdrav 
pomladi.  
Ob zaključku pevci in pevke niso odšli v Kolosej, kot je bilo do sedaj v navadi, zaradi razglasitve 
epidemije.  Vaje smo ob vrnitvi v šolo – od 1. 6. 2020 dalje prilagodili po delu v manjših skupinah.  
Končno število vpisanih otrok  je bilo 28. 
 
Mojca Prelogar, vodja OPZ  
 
 
MLADINSKI PEVSKI ZBOR  
 
Mladinski pevski zbor je v tem šolskem letu ob vpisu štel 16 pevcev.  Med letom se je obisk večal in 
manjšal, a je v marcu zbor ponovno štel 16 pevk. Realizacija ur je bila do marca 100 %. V času 
šolanja na daljavo sem pevkam pošiljala povezave do različnih oblik upevanja, razlag delovanja 
pevskega aparata, posnetkov vaj pevskih zborov itd. 
Pevske vaje so potekale vsak ponedeljek in petek, in sicer vsak ponedeljek 6. in 7. Šolsko uro ter ob 
petkih v času predure. 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 
4. decembra 2019.   
V marcu 2020 bi v Zavodu sv. Stanislava na Škofijski klasični gimnaziji potekala srečanja 
osnovnošolskih pevskih zborov  z naslovom Pomladna prepevanja. Žal je srečanje zaradi epidemije 
odpadlo. Smo se pa nanj intenzivno pripravljali. 
Mladinski zbor res ni bil številen, a so ga obiskovale dobre pevke. Odločila sem se, da bom torej 
gradila na kakovosti vokalne skupine in ne na številčnosti. Dejstvo je, da so dobri učenci udeleženi 
na toliko področjih, da je težko uskladiti vse dejavnosti. Upam, da bo kakovost petja privabila tiste, 
ki bi zmogli sodelovati, pa še omahujejo. 
 
 
Silva Jakob, zborovodja 
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16  PROMETNA VZGOJA 
 
 

V okviru dejavnosti prometna vzgoja so petošolci opravljali kolesarski izpit. 

Teoretični del so učencem odpredavale razredničarke Klavdija Šuligoj, Mojca Miklavčič in Sergeja 
Apat. S teoretičnim delom izpita smo začeli konec februarja, končali pa ob povratku otrok v šolo v 
sredini junija. Izpit je opravljalo 80 učencev, uspešnih pa je bilo 72. Vsak učenec je imel na voljo tri 
poizkuse, skupno pa je bil teoretični izpit izvajan v petih terminih (4 redni in 1 izredni po vrnitvi v 
šolo).  

Praktičnega dela kolesarskega izpita nam zaradi epidemije ni uspelo izvesti in je prestavljen na jesen. 
 
Kot mentor prometne vzgoje sem se udeležil strokovnega posveta na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani. 
  
Klemen Arh, mentor prometne vzgoje 
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17  PROJEKTI IN DRUGE DEJAVNOSTI 
 
 

PROJEKT Nosilec projekta Čas izvajanja 

BRALNA PISMENOST ANDREJA BABIČ CELO LETO 

TESTIRANJE BRALNIH 
ZMOŽNOSTI 

ANDREJA BABIČ 
SEPTEMBER, OKTOBER 
APRIL, MAJ 

PROSTOVOLJSTVO IN 
SPODBUJANJE RAZVOJA 
SOCIALNIH VEŠČIN - 
PREVENTIVNI MODEL PODPORE 
UČENCEM IN NJIHOVIM 
DRUŽINAM (MOL) 

D. GOVEKAR CELO LETO 

ZMANJŠEVANJE NASILJA (MOL) N. GOVEKAR CELO LETO 

DELAVNICE ALI PREDAVANJA IZ 
VZGOJNE PREVENTIVNE VSEBINE 
(MOL) 

A. BABIČ CELO LETO 

SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL M. MIKLAVČIČ CELO LETO 

ERAMSUS+, »TUDI JAZ 
ZMOREM« 

S. APAT 2018-2020 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA N. JAVORNIK CELO LETO 

TRADICIONALNI SLOVENSKI 
ZAJTRK 

N. JAVORNIK NOVEMBER 

KULTURNA ŠOLA M. PRELOGAR CELO LETO 

RASTEM S KNJIGO M. DRNOVŠEK ZVONAR FEBRUAR 

NAŠA MALA KNJIŽNICA M. DRNOVŠEK ZVONAR CELO LETO 

KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA 
KVIZ 

M. DRNOVŠEK ZVONAR OKTOBER - MAJ 

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH 
KNJIŽNIC 

M. DRNOVŠEK ZVONAR OKTOBER  

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA 
BRANJA 

M. DRNOVŠEK ZVONAR SEPTEMBER 

MEDGENERACIJSKO BRANJE M. DRNOVŠEK ZVONAR CELO LETO 

ODPRTA KNJIGA: GG4U M. DRNOVŠEK ZVONAR CELO LETO 

VZGOJA ZA TEHNIKO, 
OBLIKOVANJE IN PROSTOR 
(MOL) 

A. DOBNIKAR SEPT. - DECEMBER 

LJUBLJANA, ZELENO MESTO 
(MOL) 

T. P. ZAVRŠAN SEPT. - DECEMBER 

MIKLAVŽEV SEJEM – OŠ POLJE  I. NOVAK  DECEMBER 

MEDKULTURNO SODELOVANJE 
(MOL) 

T. P. ZAVRŠAN SEPT. - DECEMBER 

RAZISKOVANJE ASTRONOMIJE, 
ZGODOVINE IN ROBOTIKE (MOL) 

M. DRNOVŠEK ZVONAR NOVEMBER 
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PREVENTIVNI MODEL PODPORE UČENCEM IN NJIHOVIM DRUŽINAM 
 
S pomočjo študentov smo povezali šolsko in domače okolje. Študenti so v vsakdanji domači situaciji 
zelo konkretno pokazali in podprli starše pri vzpostavljanju otrokove organizacije za opravljanje 
šolskih in domačih obveznosti. Tisto kar učitelji v šoli staršem priporočajo, so študenti doma pokazali 
in izpeljali skupaj z njimi. Študenti so pomembna podpora učencem pri učnem delu, staršem pa pri 
krepitvi vzgojne moči. Hkrati pa predstavlja oblika sodelovanja in dela neprecenljiva izkušnja 
študentom, kar so brez izjeme poudarili. 
Večino teh učencev smo peljali še na tabor, ki smo ga poimenovali Tudi jaz zmorem. Na taboru 
učenci razvijajo in poglabljajo strategije učenja, socialne veščine in se preizkušajo v medsebojni 
pomoči. Starši tem učencem stroškov tabora v celoti ne zmorejo kriti. 
 
Zapisala: Damjana Govekar, socialna delavka 
 
 
 
 

 
 
PROJEKT ZMANJŠEVANJE NASILJA 
 
Projekt Zmanjševanje nasilja je potekal pod okriljem Mestne občine Ljubljana. V okviru projekta smo 
v šolskem letu 2019/2020  nadaljevali s procesom supervizije za strokovne delavke v aktivu 
svetovalnega dela in dodatne strokovne pomoči, ki se na šoli intenzivneje ukvarjamo z najranljivejšo 
skupino otrok.  
Strokovne delavke smo imele v okviru aktiva svetovalne službe enkrat mesečno možnost 
supervizijskega spremljanja. Supervizijska srečanja je vodila gospa Julija Pelc, psihoterapevtka. 
Srečanja so bila prekinjena le v času šolanja na domu. 
Skozi supervizijo imamo strokovne delavke že drugo leto možnost strokovne podpore pri iskanju 
najustreznejših poti za reševanje zahtevnejših situacij z otroki in njihovimi družinami. Predstavljena 
oblika dela omogoča ozaveščanje, predelovanje in načrtovanje strokovnega dela ter predstavlja 
dragocen in poglobljen način preventivnega ravnanja v odnosu do otrok, staršev in strokovnih 
delavcev. 
 
Nataša Govekar, vodja projekta 
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BRALNA PISMENOST 
 
Na šoli že nekaj let sistematično spodbujamo razvoj bralne pismenosti pri otrocih na razredni 

stopnji. Na podlagi testiranja bralnih zmožnosti ter vpogleda v uspešnost otroka v razredu na tem 

področju, povabimo posamezne otroke od drugega do petega razreda k uri krepitve bralne 

pismenosti (KBP) glede na potrebe. Ure vodijo učiteljice razrednega pouka, potekajo pa v obliki 

manjših učnih skupin. 

V šolskem letu 2019/2020 se je KBP odvijal v osmih skupinah. 

Generacija Oddelek Učitelj Število učencev 

2. razred 2.a, 2.c Nina Sovinc 11 

2.b Mateja Petan 3 (kasneje 2) 

3. razred 3.a Mojca Mlakar Brešar 5 

3.b Ines Novak 11 

3.c Lucija Glas 10 

4. razred 4.a Mladen Kopasić 5 (kasneje 8) 

4.b Mojca Prelogar 5 

4.c Nataša Frelih 5 

 
 
 Andreja Babič, psihologinja 
 
 

Poročila učiteljev o izvedbi 

2.a, 2.c 

V  krepitev bralne pismenosti je bilo vključenih 11 učencev iz 2.a in ena učenka iz 2.c.  Izvajanje bralne 

pismenosti je bilo v letošnjem šolskem letu precej okrnjeno zaradi pojava epidemije Korona virusa. 

Krepitev bralne pismenosti sem izvajala v obdobju 16. 9. 2019 – 9. 3. 2020. 

Pri krepitvi bralne pismenosti je bil poudarek na branju besedil z razumevanjem (izvajanje 

nalog/barvanje po navodilih). Bralno pismenost smo, predvsem v uvodnih urah, krepili z branjem in 

dopolnjevanjem slikopisov. Poudarek je bil tudi na zapisu odgovorov na vprašanja z velikimi in malimi 

tiskanimi črkami. Učili smo se, kako tvoriti besedilo v celih povedih. 

Pri učencih, ki so ure Krepitve bralne pismenosti redno obiskovali, je bil viden napredek. Manj viden 

je bil napredek pri učencih, ki bralne pismenosti niso redno obiskovali. Nekateri učenci bralne 

pismenosti niso redno obiskovali, ker je potekala preduro, in je bila ura zanje očitno prezgodnja. 

Zapisala in izvajala: Nina Sovinc 

2.b 

V programu KBP so bili v 2.b oddelku v začetku šolskega leta vključeni trije učenci, nato pa v letu 2020 

le dva. Učenci so pri urah izvajali bralne vaje, vaje fonološkega zavedanja, različne bralne igre. Vsakič 

smo tudi brali krajše sestavke, občasno tudi pisali po nareku ali prepisu. 

Pri enem učencu je napredek velik, ker ima močno podporo tudi doma. Pri učenki je napredek manjši 

- doma govorijo albansko, mama ima slabše znanje slovenščine. Deklici sem podarila nekaj slovenskih 

knjig, da bi brala tudi doma. 

Zapisala in izvajala: Mateja Petan 
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3.a 

V 3.a sem imela KBP za 2 skupini in sicer 2-krat tedensko ob torkih in petkih v času predure. Poudarek 

je bil na učenju tehnike branja, razumevanju prebranega in zapisovanju povedi. Učenci so prišli 

večkrat na vrsto, da so brali na glas, včasih pa so brali tudi v dvojicah. Navajali so se slediti branju 

tistega, ki je bral. Nato smo se pogovorili o prebranem. Samostojno so pisno odgovarjali na vprašanja 

v celih povedih, urejali povedi po pravilnem vrstnem redu, dopolnjevali povedi z ustreznimi besedami, 

povezovali vprašanja in odgovore, iskali podatke, nadaljevali zgodbe, ugotavljali, ali trditev drži ali ne. 

Skratka, pisno so reševali naloge različnih tipov, utrjevali zapisovanje in razumevanje prebranega. 

Tehnika branja se je postopno izboljševala. Pri nekaterih še ni tekoče branje in je napredek nekoliko 

manjši, pri razumevanju prebranega pa je v večini bolj opazen napredek. 

Zapisala in izvajala: Mojca Mlakar Brešar 

3.b 

Krepitev bralne pismenosti je v 3.b obiskovalo 11 učencev, od tega šest učencev redno, trije delno, 

dva pa neredno. 

V začetku šolskega leta smo nekaj ur porabili za razvoj fonološkega zavedanja. V nadaljevanju smo se 

učili strategij obravnave besedila, poigrali smo se tudi z branjem narobe obrnjene knjige. Učence sem 

pri glasnem branju večkrat posnela, kasneje pa so odpravili najočitnejše napake. Ogromno ur je bilo 

namenjenih sestavljanju zgodb ob slikah ali pa vajam bralnega razumevanja. Pri urah krepitve bralne 

pismenosti sem uporabljala razne družabne in didaktične igre.  

Zaradi epidemije COVID 19 se ure KBP od konca meseca aprila niso več izvajale, prav tako niso bili 

izvedeni bralni testi.  

Zapisala in izvajala: Ines Novak 

3.c 

Na začetku letošnjega šolskega leta sem z Ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti preizkusila dvanajst 

učencev, ki so bili v mojem oddelku in so izkazovali slabšo bralno zmožnost.  

Deset učencev sem nato vključila v KBP, od tega dva učenca nista izkazovala slabše bralne zmožnost 

na splošno, vendar sta bila priseljenca prvo leto in smo ju vključili zaradi izboljšanja slovenskega jezika.  

Pri urah KBP so učenci urili bralno tehniko, razvijali fonološko zavedanje, krepili motivacijo za branje, 

razvijali strategije za obravnavo besedila, iskanje podatkov v besedilu in obnovo besedila.  

V tem šolskem letu sem z učenci izvedla 17 šolskih ur KBP.  

Nekateri učenci se niso udeležili vseh ur, ker niso prišli v šolo pravočasno (so zaspali, jih starši niso 

zbudili).  

Učenci, ki so obiskovali ure KBP, so naredili individualni napredek na področju branja in bralnega 

razumevanja. Velik napredek jo naredilo šest učencev, pri dveh učencih pa je bil napredek manjši, saj 

se vseh ur nista udeležila in tudi doma nista urila branja. Učenca priseljenca sta naredila velik 

napredek pri razumevanju slovenskega jezika.  

Vsi učenci so napredovali na področju tako branja kot bralnega razumevanja. Večina učencev, z izjemo 

štirih, je na koncu leta izkazovali visoko motivacijo za branje. 

Zapisala in izvajala: Lucija Glas 
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4.a 

V 4. a smo s KBP začeli 17. 10. 2019.  

Najprej je KBP obiskovalo pet učencev, od 21. 11. 2019 so se jim pridružili še trije. 

Na urah smo na klasičen način pouka za ure književnosti obravnavali besedila iz berila Na krilih besed. 

Poudarek je bil na proznih besedilih. Učenci so pouk redno obiskovali in pri pouku resno sodelovali. 

Izjema je bil en učenec, ki ni bil pripravljen delati. Do dela na domu zaradi COVID 19 smo izvedli 16 ur 

pouka.  

V času dela na daljavo je bilo izvedenih 9 ur. Poudarek je bil na branju in odgovorih na vprašanja. 

Besedila so bila črpana večinoma iz spletne strani http://www.epravljice.si/ Tudi pri tem so se učenci 

dobro odzivali, razen enega učenca. 

Po prihodu v šolo smo imeli še 3 ure.  

Pri večini učencev je bil skozi leto viden napredek, saj je bilo branje na začetku leta izrazito slabo. Ob 

koncu leta se je sicer popravilo, a je na splošno še vedno precej pod povprečjem za učence 4. razreda. 

V tem oddelku je še nekaj učencev, ki bi potrebovali KBP. 

Zapisal in izvajal: Mladen Kopasić 

4.b 

Učenci so ure KBP (1 x tedensko, ponedeljek) dokaj redno obiskovali.  

Pri urah smo urili branje (tehnika glasnega in tihega branja), razumevanje prebranega, nadaljevanje 

zgodbe, miselne igre, uganke, urili spomin … 

Učenci so napredovali le, če so brali tudi doma, drugače so bile napake pri branju (deljenje besed, 

preberejo na koncu l, ne upoštevajo ločil, preberejo narobe ipd.) prisotne tudi pri urah KBP.  

Večina teh učencev doma ni brala redno.  Ti učenci tudi niso imeli dovolj zagona, da bi se lotili bralne 

značke. Branje jim predstavlja napor.  

Po vrnitvi v šolo (delo na daljavo) so kljub opozorilom in vabilom na uro, le to izpustili in ostajali doma.  

Največji napredek pri branju je pokazala ena učenka (bere gladko, z razumevanjem, na koncu še 

prebere l namesto u), dva učenca pa napak pri branju nista odpravila.  

Vsi učenci so izkazali osnovno razumevanje prebranega. 

Zapisala in izvajala: Mojca Prelogar 

4.c 

V 4. C je ure krepitve bralne pismenosti obiskovalo pet učencev. Ko sem pri rednem pouku opazila, da 

bi ure koristile še dvema učencema, sem ju občasno povabila v našo skupino. Ker jima je bilo pri urah 

zanimivo, sta z nami ostala do konca šolskega leta. 

Ure krepitve bralne pismenosti sem izvajala v računalniški učilnici, kjer smo preko različnih 

interaktivnih nalog utrjevali tehniko glasnega in tihega branja, razumevanje prebranega besedila, se 

urili v pisanju pravopisno težkih besed in rabi velike začetnice. 

Vsako uro smo izbrali neumetnostno ali umetnostno besedilo, ga vsaj dvakrat prebrali, nato pa 

reševali različne naloge vezane na besedilo. Pri tem smo dopolnjevali, obkroževali, pisali odgovore na 

vprašanja ali si izmišljali nove zgodbe. 
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K uram krepitve bralne pismenosti so učenci zelo radi hodili, saj jim je bilo delo v računalniški učilnici 

zelo všeč. 

Zapisala in izvajala: Nataša Frelih 

 

 
TESTIRANJE BRALNIH ZMOŽNOSTI  
 
 
V šolskem letu 2019/2020 smo izvedli le en del načrtovanega testiranja zaradi epidemije Covid-19. 

Izpeljale smo samo jesenski del, kjer smo testirale otroke od prvega do tretjega razreda. 

V prvih in drugih razredih smo bralno zmožnost preverjali individualno s preizkusom OSBZ 

(Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti). V tretjih razredih sta razredničarki in učiteljica podaljšanega 

bivanja v dogovoru z razredničarko s celotnim razredom preverjale motivacijo za branje (vprašalnik 

preizkusa OSBZ), bralno zmožnost s celotnim preizkusom OSBZ pa so preverjale le pri posameznih 

učencih. 

 

Oddelek Izvajalka preizkusa 

1.a, 1.b, 1.c Andreja Babič 

2.a Polona Robida Rous 

2.b Nataša Govekar 

2.c Tina Mrhar 

3.a Polona Robida Rous (učiteljica OPB) 

3.b Ines Novak (razredničarka) 

3.c Lucija Glas (razredničarka) 

 

 

1. razred 

Na začetku šolskega leta sem testirala vseh 57 učencev prvega razreda. Veliko učencev je že takrat 

znalo poimenovati in prepoznati črke vsaj nekaj črk. Le 11 učencev (19 %) ni znalo poimenovati vsaj 

dveh črk oz. sedem učencev (12 %) ni prepoznalo vsaj štiri črke ali več. Večina učencev pa je znala 

narisati vsaj nekaj črk, osem učencev pa je znalo zapisati vseh 25 črk slovenske abecede (pri tem ni 

bila pomembno poznavanje povezave med zapisom in glasom). 

Večina učencev v generaciji dobro rokuje s knjigami. Večina je znala pokazati naslov knjige, poiskati 

prvo in zadnjo stran v knjigi, ločila sliko od besedila in imela ozaveščeno smer branja. Večje težave 

so se pojavljale pri poznavanju knjižne terminologije, in sicer kar nekaj učencev takrat še ni poznalo 

osnovnih izrazov. 

Na področju fonološkega zavedanja je nekaj učencev ob vstopu v šolo v pravilno ugotovilo prvi glas v 

besedi, kar nekaj učencev pa je tu imelo težave (v primerjavi s preteklimi leti večji delež učencev). 

Na področjih prepoznave zadnjega glasu v besedi, pri slušni analizi in sintezi pa večina učencev nalog 

še ni poznala, okoli 20 % učencev pa pri teh nalogah ni imelo težav. 
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Ob začetku šolskega leta sem spraševala učence tudi o interesu za branje. Kar 28 % učencev ni 

izkazovalo interesa, 35 % je bilo srednje zainteresiranih za branje, 37 % pa je izkazovalo visok 

interes. Slednje je zaskrbljujoče, saj v primerjavi s preteklimi leti, je delež nižje zainteresiranih za 

branje ob začetku šolskega leta zelo visok. 

Ker ob koncu šolskega leta nismo mogli preveriti napredka učencev, ostaja predvsem področje 

interesa za branje odprto, v kakšni smeri se je tekom šolskega leta razvilo. Slednje je tudi zelo 

pomembno pri motivaciji za nadaljnji razvoj bralne pismenosti. 

Izvajala in zapisala: Andreja Babič, psihologinja 

 

2. razred 

Ob začetku šolskega leta je večina učencev poimenovala in prepoznala črke, 89 % učencev pa je ob 

začetku šolskega leta znalo zapisati vse črke abecede, 11 % pa je pri tem imelo težave. 

Vsi učenci so tudi pravilno prepoznali, poimenovali in smiselno uporabili besedo v besedil. Pri 

uporabi semantičnega ključa (iskanja primerne besede) pa so se med učenci pojavljale velike razlike. 

Dobra polovica učencev pri tem ni imela velikih težav, kar 15 % učencev pa kljub pomoči ni 

prepoznalo ali pravilno sklepalo o manjkajoči besedi. Slaba tretjina (29 %) pa je z nalogo opravila 

brezhibno. 

Pri ugotavljanju fonološkega razumevanja je večina učencev ob vstopu v drugi razred pravilno 

prepoznala prvi glas v besedi, le en učenec je imel težave. Pri razlikovanju prvega glasu v paru besed 

pa je še vedno tretjina učencev delala napake. Prav tako je 9 % učencev imelo težave s prepoznavo 

zadnjega glasu v besedi. Podobno pri slušni analizi in sintezi je kar nekaj učencev delalo napake. 

Ob začetku šolskega leta je četrtina učencev (25 %) izkazovala nizek interes za branje, 42 % pa 

srednji interes. Le dobra tretjina učencev (34 %) je ob začetku šolskega leta izražala visok interes. 

Delež učencev je ostal podoben kot ob koncu njihovega prvega razreda. Ker podatkov za konec 

šolskega leta nimamo, razvoja motivacije za branje žal nismo mogli spremljati. 

Podatke zbrala in zapisala povzetek: Andreja Babič, psihologinja 

 

3. razred 

V tretjem razredu so na začetku leta učiteljice s celotnim testom bralnih zmožnosti testirale 

posamezne učence (35 učencev), medtem ko so bralno motiviranost ugotavljale pri večini generacije 

(59 učencev). 

V generaciji ima kar petina otrok težave na področju bralne motivacije. Glasno branje predstavlja 

težavo petini testiranih otrok, prav toliko otrok ne kaže interesa za bralne aktivnosti. Pri samooceni 

kakovosti branja v primerjavi s sošolci se kar 27 % učencev ocenjuje kot slabših bralcev. Kljub nizki 

samooceni kakovosti branja, pa branje kot težavno aktivnost ocenjuje le 15 % testiranih učencev. 
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Slika 1. Delež učencev pri posamezni kategoriji bralne motivacije. Rezultati vprašalnika so razporejeni 
v tri kategorije – kritična vrednost, kjer so tisti učenci, ki pričakovanega kriterija glede na generacijo 
ne dosegajo, vmesne vrednosti, kjer učenci delno in večinsko doseganje kriterija in najvišje možno 
število točk, ki vključuje vse tiste učence, ki so na posamezni kategoriji dosegli največ možnih točk. 

 

Podatke zbrala in zapisala povzetek: Andreja Babič, psihologinja 

 
 
 
 
SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL 
 
 
V letošnjem šolskem letu je rdeča nit Zdrave šole še vedno povezana z duševnim zdravjem in 
gibanjem. Poleg teh ustaljenih vsebin smo glede na priporočila NIJZ uvedli tudi novo vsebino - vzgoja 
v digitalnem svetu. Delovanje Zdrave šole smo strnili v štiri osnovne naloge: skrb za zdravje, skrb za 
gibanje, vzgoja v digitalnem svetu, zdravje doma.  
V okviru teme »skrb za zdravje«, so učitelji  v svoj pouk vnašali vaje za sproščanje, umirjanje in 
obvladovanje stresa kot uvodno motivacijo, kot zaključni del ure ali kot vmesno dejavnost za dvig 
koncentracije. Predvsem v nižjih razredih razredne stopnje so v pouk vnašali oblike sproščanja, večji 
poudarek je bil na dihalnih vajah.  
V petem razredu smo izvajali vizualizacijo kot tehniko sproščanja, ki se je dobro obnesla. Učili smo se 
spoznavati čustva, jih analizirati in se glede nanje primerno vesti. 
 
»Skrb za gibanje« so učitelji dosegali na različne načine. Za zdravje otrok smo učitelji skrbeli z veliko 
gibanja v različnih dejavnostih, kot so Diham ples, s kolesom v center Ljubljane in nazaj, minuta za 
zdravje – gibalne vaje.  
Med posameznimi urami smo tekom celega leta zelo pogosto izvajali gibalne odmore. Npr. ples, 
gibanje ob glasbi, izvajanje gimnastičnih vaj, joga za otroke, skakanje gumitvista, tenis z baloni in 
loparji, podajanje z mehkimi žogicami, talne igre, … 

0% 20% 40% 60% 80%

Interes za branje

Primerjava s sošolci

Težavnost branja

Glasno branje
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Organizirali smo plesno rajanje, ki je potekalo v mali telovadnici centralne šole. Plesnega rajanja so 
se udeležili učenci oddelkov podaljšanega bivanja. Cilj skupnega popoldneva je bilo druženje otrok 
vseh oddelkov PB, sproščanje in gibanje ob glasbi, plesno izražanje in krepitev socialnih stikov. 
 
Preko teme »vzgoja v digitalnem svetu« smo za vse starše pripravili Power Point predstavitev, ki so 
jo razredniki predstavili staršem na roditeljskem sestanku. Predstavitev je bila povzetek Strokovnega 
posveta Zdrave šole: Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu. Po delu na daljavo 
(zaradi epidemije) so razredniki nižjih razredov analizirali prednosti in slabosti digitalnega sveta pri 
poučevanju in učenju.  
 
Imeli smo tudi »zdravje doma«. V času šolanja na daljavo (zaradi karantene) so učenci tudi doma 
skrbeli za svoje zdravje: pomagali so pri pripravi zdravih obrokov (pri peki, kuhanju), dobili so vaje za 
vsakodnevno gibanje med delom (gibalna abeceda, vaje z balonom, lov na zaklad), izdelali so 
prehransko piramido, spoznali pravljico z zdravstveno vsebino. 
Razredna stopnja je sodelovala tudi v tekmovanju za Skrb za zdrave zobe.  
Otroci so redno obiskovali sistematske preglede in preglede zob v zdravstvenem domu.  
 
Socialni čut so učenci krepili s sodelovanjem v različnih dobrodelnih akcijah Rdečega križa, zbirali so 
različna sredstva za novoletno obdaritev otrok iz socialno šibkih družin, vse leto so zbirali zamaške 
povezovali so se s četrtno skupnostjo in sodelovali na Miklavževem sejmu, dnevu četrtne 
skupnosti...  
 
Z začetkom epidemije smo dajali velik poudarek na razkuževanje rok, umivanje rok in redno ter 
temeljito zračenje učilnic.  
 
Zapisala vodja tima: Mojca Miklavčič 
 
 

 

PROJEKT ERASMUS+ 

V letošnjem šolskem letu smo na OŠ Polje nadaljevali z dvoletnim projektom »Tudi jaz zmorem«, ki 

je del evropskega programa Erasmus+. Na področju izobraževanja in usposabljanja program 

Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov ter mednarodna partnerstva med različnimi 

organizacijami. Za dvoletni cilj projekta usposabljanja strokovnih delavcev z zaželenimi 

dolgotrajnejšimi učinki smo si zastavili izboljšanje pismenosti in jezikovnih zmožnosti učencev na 

naši šoli.  

V drugem letu smo nadaljevali z izvedbo mobilnosti, vendar nam je epidemija COVID-19 nekaj 

mobilnosti preprečila. Zaradi izredne situacije smo vložili vlogo za podaljšanje projekta na CMEPIUS. 

Vloga je bila na odobrena in projekt Tudi jaz zmorem je tako podaljšan za eno leto, do 31. 5. 2020. 

Tekom leta smo izvajali različne aktivnosti, povezane s projektom. Učenci so zastavljene cilje 

projekta dosegali na različne načine, kar smo sproti objavljali tudi na spletni strani projekta. 

Osredotočili smo se na pismenost in jo skušali razvijati na različne načine. V ospredje je tokrat zaradi 

epidemije prišla tudi računalniška pismenost, saj smo se tako učenci kot učitelji bili prisiljeni znajti in 

komunicirati preko tehnoloških kanalov.  

 
Vodja projekta:  Sergeja Apat 
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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.  
Kljub zaprtju šol in prekinitvi delitev zaradi Covid 19, smo porabili vsa sredstva, ki so bila določena v 
odločbi o odobritvi, ker smo po vrnitvi v šole v posameznem tednu dodali kakšno delitev in delili 
smo sadje, ki je na trgu dražje (češnje, jagode).  
Učenci so sadje z veseljem pričakovali in ga v veliki večini tudi pojedli. V primeru, da je kaj ostalo, so 
to pojedli tekom dopoldneva.  
V razredih so potekale dejavnosti za  izobraževanje in promocijo uživanja svežega sadja in zelenjave 
iz bližnjega okolja, ki so jih izvajali posamezni učitelji. Seveda pa je bilo tega v tem letu manj, zaradi 
omenjenega zaprtja šol. 
Izvedli smo tudi vse zahtevano. Učenci 4. a, 6. a in 8. a razreda so v jeseni rešili anketni vprašalnik. 
Sama sem izpolnila v jesenskem času obrazec o načrtovanju aktivnosti, v juniju pa analizo dejavnosti 
za našo šolo. Imamo tudi po navodilih izdelan plakat, izobešen v avli šole.  
 
Nataša Javornik, koordinatorica Sheme šolskega sadja in zelenjave  
 
 
 
 
PROJEKT KULTURNA ŠOLA  
 
 
Naziv Kulturne šole smo z letom 2020 uspešno podaljšali do leta 2024.  
Še vedno se uspešno izkazujemo na področju petja (otroški in mladinski pevski zbor: revija 
Pomladna prepevanja (odpovedana le v  šol. letu 2019/20 zaradi epidemije), 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, Pozdrav pomladi, zaključna šolska prireditev…), tako za šolo kot za 
javnost ter delovanje šolskega radia, ki nas je razveseljeval in obveščal o zanimivostih ob sredah. 
Zopet lahko izpostavimo raziskovalne naloge mladih raziskovalcev, ki so dosegli zelo odlične 
rezultate.  
Trudimo se dobro opravljati bralno značko, angleško bralno značko, Knjižnega molja, špansko bralno 
značko ipd.  
Učenci so uspešni na različnih tekmovanjih (Cankarjevo tekmovanje, tekmovanje za Vegovo 
priznanje, Matemček, Vesela šola, Bobrček, Logika…) ter skrbijo za lepo urejen videz šole ter 
kulturno obnašanje.  
Izpostaviti velja projekte:  ATS 2020, Naša mala knjižnica, Rastem s knjigo, Erasmus+, Prva zaposlitev 
na področju vzgoje in izobraževanja. 
V sklopu zadnjega projekta je nastala knjiga Zajček Zeki v kokošji deželi (Milka Podobnik).  
Izpostaviti pa velja tudi pripravo šolskega muzikla Čarovnik iz Oza, ki so ga pod vodstvom Mateje 
Drnovšek ter s pomočjo drugih učiteljic (Simona Ferenc, Judita Mihev…) pripravili učenci OŠ Polje. S 
predstavo so obogatili vsakoletni novoletni večer učiteljev ter se predstavili tudi vsem učencem šole.  
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.  
Opomba: v letošnjem letu je bilo potrebno poleg običajne prijave izpolniti še e – prijavnico. 
 
Vodja projekta:  mag. Mojca Prelogar, prof.   
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PROJEKT RASTEM S KNJIGO 
 
Sodelovali smo v nacionalnim projektom Rastem s knjigo – izvirno slovensko leposlovno delo 
vsakemu sedmošolcu. Sedmošolci so obiskali Knjižnico Jožeta Mazovca v Polju, kjer so spoznali 
delovanje knjižnice, se pogovarjali o knjigah in prejeli knjigo slovenske pisateljice Janje Vidmar z 
naslovom Elvis Škorc, genialni štor. Sedmošolci so imeli knjigo tudi za domače branje, kar je bilo v 
času korona krize zelo dobro, saj niso imeli izgovorov, da je knjiga izposojena in niso mogli do nje. 
Gre za lahkotno, neobremenjeno najstniško besedilo, ki se gladko bere in je podloženo tako s 
situacijskim kot tudi besednim humorjem. Res je, da tudi s problemi, a ti niso zaostreni, radikalni, 
usodni, so problemi, ki pač tarejo marsikaterega najstnika. Elvis Škorc, genialni štor namreč 
predstavlja izsek iz nekoliko bolj dinamičnega obdobja najstnika Elvisa. Je kratkočasno, dinamično, 
včasih tudi rahlo napeto in zabavno branje o najstniku z bolj ali manj problematičnimi sošolci in z 
mislimi o nadvse problematični punci.  
S projektom: 

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

 
Vodja projekta: Mateja Drnovšek Zvonar 
 
 
 
 
PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA 
 
V projekt naša mala knjižnica je bilo v šolskem letu 2019/20 vključenih sedem razredov, in sicer en 
oddelek prvega razreda, oddelek drugega razreda, dva oddelka tretjega razreda in četrtega razreda 
ter en oddelek petega razreda. V prvem razredu (1.C) je v projektu sodelovala razredničarka Kristina 
Bogataj, v 2.B razredničarka Mateja Petan, v 3.C učiteljica v OPB Judita Mihev, v 3. B razredu sta v 
projektu sodelovali razredničarka Lucija Glas in učiteljica v OPB Eva Kern Nanut, v skupinah OPB za 
četrti razred Bojana Bertoncelj in Sanja Berend, v 5.C pa razredničarka Sergeja Apat. 
Cilj projekta je spodbujanje in razvijanje bralne kulture pri mladih bralcih. Učenci so pod 
mentorstvom učiteljev 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 
branje in opazovanje.  
V šolskem letu 2019/20 so učenci ustvarjali tako z ustvarjalnikom 1 (Čudežni prstan, Skuhaj mi 
pravljico, Objemi me, prosim, Kura ali jajce?, Beli in črni muc ter Odkritje, ki ga ni bilo), kot tudi z 
ustvarjalnikom 2 (Učiteljica, Prismuknjene zgodbe, Kratke zgodbe, Čajna ženička, Ding dong zgodbe 
in Tu blizu živi deklica). 
 
Vodja projekta: Mateja Drnovšek Zvonar 
 
 
 
 
PROJEKT KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA KVIZ  
 
Letošnji knjižnično-muzejski MEGA kviz je nosil naslov Vodnik po sledovih besed, saj je leta 2019 
minilo skoraj 500 let od natisa prvih slovenskih knjig Primoža Trubarja Abecednik in Katekizem, več 
kot 300 let od natisa Valvasorjeve knjige Slava vojvodine Kranjske in 200 let od smrti dveh ključnih 
razsvetljencev našega prostora barona Žige Zoisa in Valentina Vodnika.  
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V jubilejnem letu se je MEGA kviz povezal z Mestnim muzejem Ljubljana, kjer so pripravili veliko 
letno razstavo Knjiga. Znanje. Razum., s predstavitvijo obdobij, ki so bila ključna za razvoj slovenske 
pisane in tiskane besede ter slovenskega jezika, s poudarkom na središčnem prostoru dogajanja, 
Ljubljani. Učenci, ki so sodelovali pri MEGA kvizu so si razstavo tudi ogledali. 
Kviz je kot običajno obsegal pet različnih vsebinskih sklopov, in sicer: Pišem, da ne pozabim; Ne piše 
se le na papir; Od rokopisa do tiska; Knjige so zakladi; Knjiga. Znanje. Razum.. Sodelovali so učenci 
nadarjeni za družboslovje iz 7. iz 8. razreda. 
 
Vodja projekta: Mateja Drnovšek Zvonar 
 
 
 
PROJEKT MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 
 
Tudi v šolskem letu 2019/2020 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: Predstavljajmo si ...  
Letošnje šolsko leto smo zaradi velikega števila nadomeščanj in posledično manj časa namenjenega 
knjižnici izvedli manj dejavnosti, kot jih izvedemo običajno. Vseeno smo se v dejavnosti vključili z 

- dvema razstavama slikanic, prva je bila o znanih Slovencih kot otrocih in druga o šolski 
knjižnici, 

- izvedli smo obisk prvošolcev in drugošolcev na centralni šoli in jim podarili knjige. 
 
Vodja projekta: Mateja Drnovšek Zvonar 
 
 
 
 
NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 
 
Med 8. septembrom (mednarodnim dnevom pismenosti) in 13. oktobrom 2019 (zaključek Tedna 
otroka) je v Sloveniji drugič potekala akcija Nacionalni mesec skupnega branja 2019 (NMSB 2019), ki 
je povezala vse, ki skrbimo za spodbujanje branja in bralne kulture, z namenom dviga bralne kulture 
in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu. 
Celostna podoba Beremo skupaj je v letu 2019 temeljila na ilustracijah Tanje Komadina. Oblikovala 
je plakate in razglednice, ki so krasile številne ustanove po Sloveniji. 
Akcije smo se udeležili tudi na OŠ Polje. Izvedli smo tiho branje po posameznih razredih. Razredi na 
razredni stopnji pa so imeli tudi urice branja v knjižnici. Ob tej priložnosti je bila v vitrini pred 
knjižnico postavljena tudi razstava v namen spodbujanja branja. 
 
Vodja projekta: Mateja Drnovšek Zvonar 
 
 
 
 
MEDGENERACIJSKO BRANJE 
 
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike 
Slovenije osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je povezati 
skupine mladih bralcev in odrasle bralce v istem kraju. 
OŠ Polje se je tretje leto zapored priključila projektu. V projektu so sodelovali učenci 8. in 9. 
razredov (namenoma smo nadaljevali z učenci iz lanske skupine), ki jih je bilo 13 in različnih 
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strokovnih delavcev (7) – učiteljice OPB, učiteljice slovenskega jezika in učiteljice angleškega jezika. 
Skupaj smo prebrali 3 knjige (od načrtovanih 4-ih) – Suzana Tratnik: Ime mi je Damjan, Kajfež-
Bogataj, Lučka: Planet, ki ne raste in Slavko Pregelj: Geniji brez hlač. Vsak učenec, ki se je udeležil 
projekta je vse tri knjige prejel zastonj s strani Društva bralna značka. 
Običajno se srečujemo po pouku v knjižnici na blazinah. Naši pogovori in pogledi na knjige se zelo 
razlikujejo in zato so takšna srečanja še toliko bolj dobrodošla. Letos nas je nekoliko presenetila 
situacija s COVID-19 in zato smo od načrtovanih 4-ih srečanj izpeljali tri srečanja. Prvi dve v živo in 
zadnje srečanje na daljavo. Odpadla je tudi vsakoletna noč v knjižnici. 
 
Vodja projekta: Mateja Drnovšek Zvonar 
 
 
 
ODPRTA KNJIGA: GG4U 
 
Gre za projekt, ki skrbi za bralno kulturo. Namenjen je predvsem starejšim učencem (7., 8., in 9. 
razred). Projekt je zabaven, poteka kot igra, povezuje tako spletne medije kot knjige, osrednjo vlogo 
v projektu ima šolska knjižnica, kjer se učenci družijo in o prebranem izmenjujejo mnenja, omogoča 
poglobljeno branje, najboljše bralce pa na koncu čaka nagrada. Projekt je zastavljen v tekmovalnem 
duhu. Tekmujejo skupine učencev (po trije v skupini), ki preberejo štiri odlične romane. Naslovov 
knjig se ne izda, do njih učenci pridejo skozi reševanje ugank in nalog.  
V prvem letu, ko smo sodelovali so v projektu sodelovale 3 ekipe. Knjige, ki so bile tema projekta 
letos so bile: Maite Carranza: Poti svobode, Evald Flisar: Poglej skozi okno, Kristin Steindottir: Angel 
v soseski in Luigi Ballerini: Šifra 2.0. Ena od ekip se je uvrstila med prvo deseterico v Sloveniji. 
 
Vodja projekta: Mateja Drnovšek Zvonar. 
 
 
 
 
MIKLAVŽEV SEJEM 
 
Konec meseca novembra je bil izpeljan Miklavžev sejem, v sodelovanju s četrtno skupnostjo Polje-
Zalog. V projektu so sodelovali vse učenci naše šole. Izdelovali so različne izdelke, katere smo 
prodajali. Z učenci smo ustvarili različne novoletne okraske, uporabne predmete ter spekli piškote.   
Naši otroci so ob tem dosegli naslednje cilje: razvijali ustvarjalnost, ročne spretnosti, navajali so se na 
vztrajnost in natančnost, razumeli so pomen delitve del in pomen sodelovanja, razvijali so empatijo 
in skrb za sočloveka.  
Izdelke naše šole so na OŠ Kašelj prodajali učenci skupaj z učiteljicama Anjo Urbanijo ter Niko Rupel. 
V času Miklavževega glasbenega večera sem učiteljica Ines Novak skupaj z učenci prostovoljci izdelke 
prodajala v šolski avli.  
Vsako leto se učenci in učitelji zelo trudijo, da bi s svojim delom ter ustvarjalnimi idejami pripomogli 
k čim boljši prodaji izdelkov, s tem pa pomagajo pridobiti prispevke za šibkejše družine.  
 
Zapisala: Ines Novak 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                               

Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2019/2020 
 

71 

 

 
 
VZGOJA ZA TEHNIKO 
 
Učenci so se udeležili dveh delavnic z naslovoma Pametna mobilnost ter Osnove programiranja. V 
prvi so se seznanili z alternativami sedanje mobilnosti ter kakšen vpliv bo imelo to na prihodnje 
generacije. V drugi delavnici so se seznanili z osnovami programskega jezika Java, nato pa je vsak 
učenec izdelal svojo preprosto računalniško igrico. Namen obeh delavnic je bil, da učenci razvijajo 
kritično mišljenje. 
 
Vodja projekta: Anja Dobnikar 
 
 
 
LJUBLJANA, ZELENO MESTO                        
 
MEDKULTURNO, MEDNARODNO, MEDŠOLSKO SODELOVANJE, SODELOVANJE ŠOL Z LOKALNO 
SKUPNOSTJO 
 
Nadstandardni program OŠ Polje ponuja bogastvo različnih dejavnosti. Med njimi lahko vključimo tudi 

zgodovinsko – geografski raziskovalni tabor, v sklopu katerega smo v letošnjem letu realizirali 

načrtovane dejavnosti projektov ˝Ljubljana, zeleno mesto˝ ter ˝Medkulturno, mednarodno, 

medšolsko sodelovanje in sodelovanje šol z lokalno skupnostjo˝. 

Tabor s področja ekologije, geografije, sociologije in letos, prvič, tudi s področja zgodovine izvajamo 

že nekaj let zapovrstjo. Tabora se udeležujejo učenci, ki so izkazali nadarjenost ali interes za delo na 

področju družboslovnih vsebin. Tabor smo izvedli od petka, 6. 12. do nedelje, 8. 12. 2018 in sicer na 

kmetiji Podmlačan na Jarčjem Brdu v Škofjeloškem hribovju. 

Ključni temi tabora sta bili ˝Spoznavanje stavbne in druge kulturne dediščine Unescove Idrije˝ ter 

˝Spoznavanje naravnih dejavnikov za razvoj kmetijstva˝. 

Ljubljana je postala prepoznavno evropsko urbano središče, ki na prvi pogled nima prav veliko 

skupnega s kmetijstvom, vendar trenutna raba tal in številni drugi elementi kažejo, kako tesno je 

mesto prepleteno s kmetijsko dejavnostjo. Spoznavanje metodologije raziskovanja na področju 

kmetijstva in z njim povezanih dopolnilnih dejavnosti kmetovanja je vključevala poleg dela z literaturo 

tudi terensko delo (npr. ugotavljanje značilnosti fizičnogeografskih sestavin pokrajine). Poleg tega so 

se učenci udeležili tudi dveh delavnic na kmetiji – delavnica peke kruha ter obisk hleva in molža krav 

mlekaric. 

Poleg omenjenega smo na taboru izvedli tudi ekskurzijo v Idrijo. Cilj ekskurzije je bil spoznati stavbno 

in drugo kulturno dediščino Unescove Idrije. V okviru programa smo se najprej podali na krajši 

sprehod po Idriji, udeležili smo se interaktivne razstave ˝Zapisano v kamninah˝ z delavnico ˝Pobarvaj 

svoj fosil˝, kjer so učenci izdelali svoj magnetek. Nato je sledil še obisk rudnika – Antonijevega rova. 

Delo na taboru je bilo pestro, učenci so se vrnili sicer utrujeni, vendar veseli in izpolnjeni z novimi 

vsebinami ter dogodivščinami, ki smo jih skupaj užili na taboru. 

Zaradi drugačne oblike dela, ki se na taboru lahko ponudi učencem, si želim, da bomo tabor v sklopu 

uresničitve idej projektov, ki jih spodbuja in ponuja MOL, izvedli tudi v prihodnjem šolskem letu. 

Vodja projektov: mag. Tatjana Pecin Završan 
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
V novembru, smo 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 
 
 
 

RAZISKOVANJE ASTRONOMIJE, ZGODOVINE IN ROBOTIKE  

Pri projektu, ki smo mu nadeli naslov Raziskovanje astronomije, zgodovine in robotike smo med 
seboj povezali tri med seboj različne smeri (naravoslovje, družboslovje in tehniko), na ta način so 
učenci krepili vse tri osnovne delitve pouka. Ker gre za nadarjene učence jim gredo vse smeri dobro 
od rok, se je pa na taboru pokazalo kdo je sposobnejši na katerem področju. Tabor je izredno 
dobrodošla popestritev za nadarjene učence in za učence, ki izkazujejo interes na področju 
zgodovine, astronomije in tehnike. Uspelo nam ga je organizirati tudi zaradi pomoči MOL, saj vemo 
da se finančno stanje družin slabša in vse redkeje se lahko učenci udeležujejo nadstandardnih 
programov šole.  
 
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. Učili smo se o svetlobnem onesnaženju in njegovih posledicah. 
Tema zgodovinskega tekmovanja je vsako šolsko leto drugačna, letošnje šolsko leto je bila 
Prazgodovina na Slovenskem. Tako smo na taboru obravnavali vse od prve naselitve neandertalcev 
in kromanjoncev, koliščarje, Potočko zijalko, Jame divje babe, ostala najdišča, mlajšo kameno dobo, 
kovinsko obdobje in najpomembnejšega slovenskega raziskovalca prazgodovine Srečka Brodnika. 
Učenci so izdelovali stripe, odigrali prizore, delali z besedili in se učili pravilno iskati po različnih virih. 
V drugem delu programa in večernem času smo izvedli opazovanje sonca s teleskopom, fizikalne 
poskuse iz astronomije, legorobotiko, več vrst socialnih iger, orientacijski tek, pekli smo piškote in 
izdelovali idrijske žlikrofe ter se preizkusili v klekljanju oziroma izdelovanju osnovnega vzorca idrijske 
čipke – kitice. Te delavnice smo izvajali do petka in vsak dan so se skupine izmenjale.  
Na področju tehniškega dela so bili učenci najbolj navdušeni nad Lego robotiko. Na ta način so 
izredno veliko pridobili na logičnem mišljenju, med učenci pa je bila prisotna tudi pozitivna 
tekmovalnost in želja po uspehu. 
 
Na taboru se učenci učijo na povsem drugačen način kot pri pouku v šoli in povsem druge vsebine, ki 
niso zajete v učnem načrtu. Učimo jih predvsem kako se učiti in kritičnega mišljenja ter sodelovanja. 
Ker je fokus OŠ Polje tudi bralna pismenost, smo v delavnicah z učenci krepili tudi to. To so vse 
veščine, ki učencem dandanes močno primanjkujejo. 
 
Poleg tega na takšnih dejavnosti v ospredje pridejo tudi učenci, ki drugače ne izstopajo pri pouku ali 
so skriti v množici. Ker gre tudi za vsebinsko povsem drugačne stvari, ki se jih poučuje po učnem 
načrtu je tudi delo drugačno, posledično pa tudi rezultati. 
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Učenci se tabora vsako leto zelo radi udeležijo, kljub temu, da je potrebno ves čas intenzivno 
sodelovali pri pouku. S tem taborom imamo zelo dobre izkušnje, naše mnenje pa delijo tudi učenci, 
saj si ga vsako leto želijo znova, s to razliko, da si želijo da bi bil daljši. 
 
Vodja projekta: Mateja Drnovšek Zvonar 
 
 
 
 
SODELOVANJE V AKTIVNOSTIH Z ORGANIZACIJO RDEČEGA KRIŽA  
 
Tudi v letošnjem šolskem letu je naša šola – Osnovna šola Polje – sodelovala z ORG, območna enota 
Ljubljana. 
V decembru 2019 smo izvedli dobrodelno akcijo »ZA OTROŠKI NASMEH«, v kateri smo zbirali 
otroška nova zimska oblačila, sladkarije in prostovoljne prispevke (1 evro). 
Zbrano je bilo namenjeno novoletni obdaritvi otrok iz socialno ogroženih družin. Obdarjenih je bilo 
tudi 7 učencev iz naše šole. Darila so jim bila izročena na novoletni prireditvi v sklopu RK, kamor so 
bili povabljeni. 
Dobrodelna akcija v maju 2020  » OTROCI ZA OTROKE«, v kateri tudi vsako leto sodelujemo, pa v 
tem šolskem letu zaradi pandemije korona virusa, ni bila izvedena. 
V dobrodelni akciji so sodelovali vsi učenci naše šole, pri čemer je bil odziv na nižji stopnji nekoliko 
večji. 
Vzgajanje v duhu solidarnosti in humanosti bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šol. letu, saj je 
sodelovanje z ORK na naši šoli že tradicionalno. 
 
Hedvika Križaj, mentorica  za ORK na OŠ Polje   
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST  
 
V letošnjem šolskem letu so mladi raziskovalci pod vodstvom mentorjev izdelali 10 raziskovalnih 
nalog, ki so jih od 26. do 28. maja 2020 predstavili na 33. regijskem srečanju mladih raziskovalcev in 
njihovih mentorjev Ljubljane »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost 2020«. Zaradi epidemije so letos 
učenci raziskovalne naloge zagovarjali na daljavo. Iz istega razloga je bilo v september prestavljeno 
državno srečanje mladih raziskovalcev. Potekalo bo predvidoma 7. in 8. septembra v Murski Soboti.  

 
 
 

 
RAZISKOVALN

E NALOGE 
2019-20 

PODROČJE 
RAZISKOVALC

I 
MENTOR 

DRŽAVNO 
SREČANJE 

1. krog 
(bronasto 
priznanje) 

DRŽAVNO 
SREČANJE 

2. krog 
(srebrno 

priznanje) 

DRŽAVNO 
SREČANJE 

(zlato 
priznanje) 

1.  E-mobilnost 
EKOLOGIJA Z 
VARSTVOM 
OKOLJA 

Bine Mramor, 
8.b 
Tai Vrbanić, 
8.c 

mag. Polona 
Theuerschuh 

   

2.  

Izumi in 
patenti – naša 
tehniška 
dediščina 

ETNOLOGIJA 
Matevž 
Kranjc, 9.c 

mag. Polona 
Theuerschuh 

   

3.  

Uporaba 
računalnika 
pri fizikalnih 
meritvah 

RAČUNALNIŠT
VO  

Luka Ogrič, 8.b 
Teo Škrabič, 
8.a 

mag. Polona 
Theuerschuh 
Nika Rupel, 
somentorica 

   

4.  

Električni skiro 
– modna 
muha ali 
prevozno 
sredstvo? 

PROMET 
Matej Lajevec, 
8.c 

mag. Polona 
Theuerschuh 

   

5.  
Idrijska čipka – 
mnogo več kot 
le okras 

ETNOLOGIJA 

Pia Prešeren, 
7.c 
Veronika 
Kolmanič, 7.c 

mag. Mateja 
Drnovšek 

   

6.  Addamsovi  SLOVENŠČINA 
Jurij Weiss, 
8.b 

mag. Mateja 
Drnovšek    

7.  
Se znamo 
predstaviti? 

TURIZEM 

Tinka Ferenc, 
8.c 
Taja Kreslin, 
8.a 

mag. Mateja 
Drnovšek 

   

8.  
Temna stran 
svetleče mode 

EKOLOGIJA Z 
VARSTVOM 
OKOLJA 

Zoja 
Jovanović, 5.b 

mag. Mateja 
Drnovšek 

   

9.  
Zvezdniški sijaj 
deklice s 
frnikolami 

SOCIOLOGIJA 
Erik Sevčnikar, 
8.c 

mag. Tatjana 
Pecin Završan 

   

10.  
Arhitekturne 
znamenitosti 
Ljubljane 

TURIZEM Ema Rutar, 4.a 
Mladen 
Kopasić 
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DRUGE DEJAVNOSTI 
 

DELAVNICE ZA UČENCE 
 

• 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 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 zdravo spolnost 
 

• Učenci od 1. do 5. razreda, katerih starši so podpisali soglasje za sodelovanje,  so bili vključeni 

v tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani. Zobna asistentka je nenapovedano 

mesečno obiskovala učence in preverjale, kako le-ti skrbijo za ustno higieno.  

• Sem sreča v nesreči (RKS-OZ Ljubljana s podporo Mestne občine Ljubljana), 5. 2. 2020. Učenci 

7. in 9. razredov so se na delavnici seznanili, kako ukrepati pred, ob in po nesreči. 

• Samo eno življenje imaš (RKS-OZ Ljubljana s podporo Mestne občine Ljubljana), 11. 3. 2020 

načrtovane delavnice  za učence 5. Razredov niso bile izpeljane zaradi epidemije.  

• Preprečujmo spletno nasilje, triletni program 2018 – 2020 v obsegu 45 ur (izvajalec Zavod 

Varni internet v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana) –  program je bil zaradi epidemije 

za generacijo učencev petih razredov izpeljan preko spletne učilnice 1. 6. 2020 v obsegu 15 

ur. 

• Delavnica o medvrstniškem nasilju (izvajalca Primož Podbelšek, višji kriminalist specialist I, in 

Robert Tekavec iz sektorja kriminalistične policije - mladoletniška kriminaliteta, PP Ljubljana) 

- 15. 1. 2020 za učence osmih razredov. 

11. 10. 2019 smo izpeljali vajo evakuacije na centralni šoli. Učenci in vsi zaposleni smo z vajo 
dokazali, da smo na morebitne primere nesreč pripravljeni. Gasilci PGD Slape  z gasilnimi vozili in 
opremo so bili udeleženci intervencije. 
Isti dan je bil izpeljan umik iz zgradbe stare šole na Zadobrovški cesti. Učenci so imeli delavnice prve 
pomoči in predstavitvene delavnice, ki so jih pripravili gasilci PGD. 

Tudi letos sta izšli dve šolski glasili. Na razredni stopnji DROBTIN'CE, pod mentorstvom ge. Lucije 
Lavrič in ge. Lucije Glas, na predmetni stopnji pa POLJUBČKI, pod mentorstvom ge. Petre Kromar. 
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18  IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 
 
 
Izobraževanja, organizirana na šoli, potekajo v obliki predavanj in delavnic za vse strokovne delavce 
oziroma za večje skupine.    
 
 
Vsebine skupnih izobraževanj: 
 

Naslov izobraževanja Izvajalec Čas izvajanja 

Orientacija - komunikacija Petra Majdič z ekipo 27. 8. 2019 

Zagate ocenjevanja v osnovni šoli Dr. Damijan Štefanc 29. 8. 2019 

Čustveno vedenjske motnje in sodobna 
šola (delo v dveh skupinah) 

Boštjan Kotnik, univ. dipl. 
pedagog/andragog 
Dejan Sotirov 

17. 10. / 24. 10. 2019 
14. 11. / 21. 11. 2019 

 
 

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. 

 
OPERATIVNE NALOGE 
 
ŠOLSKI NOVINCI 

- vpis v 1. razred; 
- komisija za preložitev šolanja; 
- sodelovanje s starši, VVZ in ZD; 
- oblikovanje oddelkov 1. razreda; 
- urejanje celotne dokumentacije; 
- sodelovanje z drugimi šolami, vrtci in zunanjimi institucijami. 

 
Zaradi epidemije Covid-19 preizkus zrelosti za vstop v šolo ni bil izveden. 
 
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; 
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- vključevanje učencev v izobraževanje in njihovo spremljanje; 
- vodenje in podpora učiteljem in priseljenim družinam. 

 
NADARJENI UČENCI 
- koordinacija postopka evidentiranja nadarjenih učencev od 4. razreda dalje; 
- koordinacija dela z nadarjenimi učenci in mentorji od 5. do 9. r; 
- načrtovanje področij dela z nadarjenimi učenci in mentorji za naslednje šolsko leto. 

Zaradi epidemije Covid-19 postopki identificiranja nadarjenih učencev (testiranje s testi sposobnosti 
in ustvarjalnosti, izpeljava ocenjevalnih lestvic nadarjenosti z učitelji, zbiranje mnenja staršev) niso 
bili izpeljani. 
 

POKLICNA ORIENTACIJA 
- priprava rokovnika za učence 9. razreda o poteku vpisnega postopka v SŠ; 
- organizacija dneva dejavnosti na temo seznanjanja s poklici; 
- roditeljski sestanek 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 2. Vpis v srednješolske programe letošnjih devetošolcev. 

šolsko leto gimnazijski programi 4-letni strokovni 
programi 

3-letni poklicni 
programi 

2019/2020                 32%                   56%                12% 

 
SOCIALNO – EKONOMSKA POMOČ IN PODPORA DRUŽINAM 

- subvencioniranje šole v naravi ter zbiranje in priprava dokumentacije; 
- sodelovanje z ZPM Moste-Polje (učna pomoč, Pomežik poletju, projekt Botrstvo); 
- sodelovanje z Rdečim križem; 
- 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 v jesenskem 
obdobju. Zaradi epidemije Covid-19 je pomladni del testiranja odpadel. 

 
DRUGO 

- supervizijska srečanja s supervizorko Julijo Pelc; 
- organizacija tabora Tudi jaz zmorem (tabor za učno šibkejše); 
- organizacij in koordinacija preventivnih delavnic in predavanj za učence; 
- udeležba na izobraževanju v okviru Erasmus+ projektu; 
- 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, 
- sodelovanje na popravnih izpitih; 
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- nadomestno razredništvo; 
- nadomeščanja odsotnih učiteljev; 
- sodelovanje v sekciji šolskih psihologov; 
- spremstvo na dnevih dejavnosti; 
- dežurstva med glavnim odmorom; 
- izpeljava in vrednotenje evalvacijskega vprašalnika o delu na daljavo; 
- koordinacija učne pomoči ob delu na daljavo, podpora učiteljem pri izvajanju dela na 

daljavo, pomoč pri tehnični podpori učencem. 
 
 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 
- CSD Moste-Polje; 
- Cona Fužine; 
- Točka; 
- ZD Moste-Polje; 
- ZD Center – Metelkova; 
- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše; 
- Center za psihodiagnostična sredstva; 
- VVZ Miškolin; 
- Zavod za gluhe in naglušne (ZGNL); 
- Center Janeza Levca Ljubljana; 
- Zavod za šolstvo RS; 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; 
- Policijska postaja Moste-Polje; 
- Sodelovanje s Primožem Podbelškom, višjim kriminalistom iz sektorja kriminalistične policije 

(mladoletniška kriminaliteta) PP Ljubljana; 
- Upravna enota Ljubljana; 
- Center za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS); 
- Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje; 
- Fakulteta za socialno delo; 
- Pedagoška fakulteta v Ljubljani; 
- Filozofska fakulteta; 
- Pediatrična klinika; 
- Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna; 
- Društvo Mozaik; 
- Javni zavod Cene Štupar. 

 
 
Šolska svetovalna služba: 
 

Damjana Govekar, socialna delavka 
Andreja Babič, psihologinja 
Nataša Govekar, socialna pedagoginja 
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20  ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
 

VSAKODNEVNE NALOGE 
 
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. Sodelovanje z učitelji je bilo 
dobro in raznoliko, prav tako tudi s posameznimi starši in zunanjimi obiskovalci.  
Do sredine novembra je bilo delo v knjižnici nekoliko drugačno. Vsak dan v tednu je v knjižnici 
potekal pouk zgodovine, zaradi lažjega kombiniranja nadomeščanj ur zgodovine ob odsotnosti redne 
učiteljice zgodovine Tanje Pecin Završan in redne izposoje v času odmorov. Uskladiti je bilo potrebno 
oboje, saj zaradi nadomeščanj ni smela trpeti ne izposoja niti ne ure KIZ-ov. To je bilo zato najlažje 
izvesti tako, da se je pouk zgodovine prestavil v čitalniški del knjižnice. K sreči imamo v knjižnici vso 
potrebno podporo za vodenje pouka. 
 
Že nekaj časa imamo vzpostavljen sistem izposoje gradiva v dveh programih (WINKNJ in COBISS). Ta 
sistem se bo vodil vse dokler nam ne bo uspelo v bazo COBISS prenesti tudi tistega gradiva, ki je ob 
konverzaciji iz enega v drugi sistem ostal zunaj COBISS-a zaradi napačne katalogizacije. Ob samem 
preverjanju, katera gradiva so ob konverziji ostala izven COBISS-a pa poteka opremljanje vsega že 
vnesenega gradiva z novimi nalepkami COBISS, saj določene nalepke iz prejšnjega programa novi 
program ne zazna. V lanskem šolskem letu se je predvidelo, da bo za to potrebno približno dve leti 
(preračunano je bilo, da je za to potrebnih vsaj 2450 ur). Ob zelo nepredvidenih situacijah (npr. ko 
so ure za interno delo zamenjane z nadomeščanji), ki so v šoli pogoste in je zato težje do potankosti 
načrtovati in realizirati zastavljene cilje, bi se ta rok lahko podaljšal.  
 
V sredini marca je prišlo do COVIDA19 in zaradi tega je potekalo šolanje na daljavo. Knjižnica je ob 
tem res služila samo kot pomoč pri nasvetih, kje na svetovnem spletu poiskati vse mogoče gradivo, 
ki je potrebno za šolo. Občasno so posamezni učenci tudi prišli po posamezno gradivo, a so bili ti 
primeri redki. Zaradi nastale situacije je bil pretežni del časa namenjen ravno opremljanju gradiva z 
novimi nalepkami in preverjanju obstoječega gradiva na policah ter v sistemu COBISS. V roku dveh 
mesec je tako uspelo preveriti polovico vsega gradiva (velikih tiskanih slikanic, navadnih slikanic, 
gradiva za prvo triletje ter gradivo za drugo triletje). Za preverbo v sistemu COBISS in opremo z 
novimi nalepkami tako ostaja še gradivo za zadnje triletje, strokovno mladinsko gradivo, strokovno 
gradivo za učitelje ter poezija. S tem tempom bi lahko prešli na vodenje gradiva v enem samem 
sistemu v zastavljenem roku, kar pa bo odvisno od situacije v prihodnjem šolskem letu. 
 
 
OBISKI V KNJIŽNICI IN IZPOSOJA GRADIVA 
 
Knjižnica je bila za učence uradno odprta vsak dan med 8.00 in 14.00 Učenci pa so vseeno v knjižnico 
redno zahajali že od sedme ure zjutraj in se pogosto v njej zadržali do 15.00 ure. To je zelo 
vzpodbudno, saj so učenci knjižnico res dobro sprejeli in se v njej radi zadržujejo. 
Učenci si niso hodili samo izposojat knjig, ampak so se pogosto hodili učit, veliko več je bilo 
izdelovanja seminarskih nalog in PPT-jev za šolske naloge. Ta trend je ostal od lanskega šolskega 
leta, kar je zelo vzpodbudno, saj to pomeni, da se učenci zavedajo namena šolske knjižnice. Vedno 
tudi odstopijo prostor pri računalnikih učencem, ki morajo narediti kaj za šolo. Učenja je bilo več 
pred začetkom pouka, pisanja nalog pa po pouku. Knjižnico je v povprečju obiskalo med 80 in 90 
učenci na dan. Največja koncentracija učencev je bila po 12.00 uri. 
Posamezni razredi na razredni stopnji so imeli organizirano tedensko obiskovanje knjižnice. V ta 
namen so imeli tudi rezervirano knjižnico samo za njih. Njihove obiske knjižnice smo uspešno 
uskladili z nadomeščanji ur zgodovine, tako da učenci razredne stopnje niso bili prikrajšani za svoje 
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obiske niti za eno uro. V tem času so si izposodili knjige, imeli ure branja in pa tudi skupinsko delo, ki 
je vključevalo pregled otroške strokovne literature za izdelavo skupinskih nalog.  
Učenci prvih in drugih razredov so imeli pouk na stari šoli in so si zato izposojali gradivo v splošni 
knjižnici, ki pa se je ob koncu obdobja karantene preselila na novo lokacijo. Po 1x so vsi razredi na 
stari šoli izvedli obisk tudi na centralni šoli, 2x pa sem jih kot knjižničarka s pravljico obiskala jaz na 
stari šoli. 
V knjižnici je bila ob ponedeljkih, sredah in četrtkih organizirana tudi varstvena ura za učence 
predmetne stopnje, ki so čakali na izbirne predmete. Varstvene ure so potekale različno: 5. in 6. 
šolsko uro ali pa obe uri hkrati. 
 
V šolskem letu 2019/20 je bilo izposojenega nekoliko manj gradiva, saj je šolanje na daljavo potekalo 
kar dva meseca in pol. Kljub vsemu je bilo izposojenega 4.587 enot gradiva, kar je boljša povprečna 
statistika kot lansko šolsko leto. Učenci prvih in drugih razredov pa so si gradivo izposojali v splošni 
knjižnici. V večini gre za leposlovna dela in strokovno literaturo za izdelavo seminarskih nalog. Iz 
učbeniškega sklada je bilo izposojenih 1907 izvodov učbenikov ter predanih v trajno last 122 
kompletov delovnih zvezkov za prvošolce in drugošolce. 
 
 
DRUGE DEJAVNOSTI KNJIŽNICE: 

- 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, 
- mednarodni mesec šolskih knjižnic, 
- Odprta knjiga: GG4U, 
- opravljali bralno značko, 
- sodelovali v projektu medgeneracijsko branje in 
- sodelovali pri nacionalnem mesecu skupnega branja. 

 
 
NABAVA IN ODPIS GRADIVA 
Ob koncu tekočega šolskega leta smo naročili 65 delovnih zvezkov za prvošolce, 60 kompletov 
delovnih zvezkov za drugošolce in 66 delovnih zvezkov za tretješolce, ki jih je potrebno evidentirati v 
posebni aplikaciji v COBISS-u. Nabavili smo tudi nove učbenike za biologijo v osmem razredu 
osnovne šole (80 izvodov), ki niso bili menjani od prenove učnih načrtov 2012. Dokupili smo tudi 57 
izvodov (več kot sto manj od lanskega šolskega leta) različnih učbenikov po celotni vertikali, ki jih za 
naslednje šolsko leto primanjkuje zaradi dotrajanosti, iztrošenosti in nekaj uničenih učbenikov. 
Prostovoljno so iz Oxford centra posredovali tudi 22 učbenikov za angleščino v 4. in 5. razredu, ki so 
bili uničeni po samo letu dni uporabe. 
 
Pridobili smo tudi 576 novih enot gradiva za šolsko knjižnico (otroška, mladinska in učiteljska 
literatura). V te enote gradiva so vključene tudi vse knjige za različna tekmovanja (okrog 100 enot 
gradiva). V dar smo prejeli 105 enot gradiv in v zameno 5 enot. Do zamenjave knjig je prišlo, ker so 
učenci izposojene knjige izgubili in so jih nadomestili z novimi. V projektu Medgeneracijsko branje je 
društvo Bralne značke učencem samo podarilo vse knjige namenjene projektu, tako da stroški v 
povezavi s tem projektom niso nastali. 
 
Do 14. 7. 2020 smo odpisali 760 enot večinoma izredno zastarelega gradiva, ki je že razpadalo ali pa 
je izredno zastarelo in neuporabno. Do večjega odpisa je prišlo, ker je bilo v času korone dovolj časa 
za preurejanje knjižnice in dejansko potrebnega odpisa. Ta proces bo potekal še nekaj let, saj se v 
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knjižnici nahaja še zelo veliko gradiva, ki v šolsko knjižnico ne sodi in je bilo v času nastanka knjižnice 
do približno leta 2000 knjižnici podarjeno. Tu je še politična literatura bivše Jugoslavije, knjige starih 
učnih načrtov in podobno. Knjižnico je treba aktualizirati in slediti sodobnim smernicam. 
 
V fondu učbeniškega sklada smo odpisali 122 enot gradiva iz učbeniškega sklada. Od tega so bile 
odpisane vse enote Dotik življenja, učbenik za biologijo 8. razred, ki je bil nadomeščen z drugim 
učbenikom. Ostali učbeniki so bili odpisani zaradi iztrošenosti (več kot 4 leta uporabe, tudi do 8 let) 
oziroma ker so bili ali uničeni ali izgubljeni tekom šolskega leta. Staršem se zaračuna uničen ali 
izgubljen učbenik do starosti 3 let izposoje. 
 
Knjižničarka: Mateja Drnovšek Zvonar 
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21  ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV IN OTROŠKI PARLAMENT 
 
V šolskem letu 2019/2020 so bili učenci OŠ Polje vključeni v šolsko skupnost učencev preko izvoljenih 
predstavnikov svojih oddelkov. Vključeni so bili predstavniki oddelkov ter njihovi namestniki od 2. 
razreda dalje, kar je 48 učencev.   
 
Učenci so izvolili predsednico šolske skupnosti. To je bila v tem letu učenka 4. a razreda, Ema Rutar. 
Pri pripravi na srečanja šolske skupnosti in otroškega parlamenta so aktivno sodelovali učenci Erik 
Sevčnikar iz 8. c, Tai Vrbanić iz 8. c, Pia Prešeren iz 7. c, Zoja Jovanović iz 6. c in Jon Đukić iz 5. c razreda. 
Izvedli smo dve srečanji šolske skupnosti. Zadnje srečanje je zaradi epidemije Covid-19 odpadlo.  
V okviru programa Otroškega parlamenta smo pripravljali vsebine na temo Moja poklicna 
prihodnost, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. Izpeljali smo Šolski parlament, 
kjer so se predstavniki šolske skupnosti pogovorili z ga. ravnateljico, ga. pomočnico in svetovalnimi 
delavkami. Otroci so izrazili svoja mnenja o poklicni prihodnosti. S to temo pa smo povezali tudi 
aktualno temo o odnosu do učenja.   
 
Trije predstavniki so sodelovali na Območnem parlamentu (6. 2. 2020). Mestni otroški parlament v 
mesecu marcu je bil zaradi epidemije Covid-19 odpovedan.  
Prav tako je bilo odpovedan sprejem Prvošolcev v šolsko skupnost, na katerem predstavniki šolske 
skupnosti sodelujejo in izrečejo dobrodošlico prvošolcem. 
 
Krepili smo sodelovalno kulturo na šoli preko aktivnega vključevanja učencev v izvajanje in pripravo 
srečanj šolske skupnosti in otroškega parlamenta. S tem smo uvajali aktivnejšo vlogo otrok v samih 
procesih vodenja dejavnosti. Otroci so prispevali raznolike ideje na temo poklicna prihodnost. 
Izoblikovali so mnenje, da je šolanje pomembno pri oblikovanju poklicne prihodnosti, vendar pa za 
uresničitev poklicnih sanj izobrazba ni edina pomembna. Izpostavili so pomen tehnologije in robotike. 
Zavedajo se, da sta v prihodnosti pomembni, a ne moreta v celoti nadomestiti človeškega razuma. 
Želijo si, da ne bi prišlo do prekomerne uporabe robotike. Otroci so kot pomembne vrednote pri 
oblikovanju poklicne prihodnosti videli izobrazbo, kreativnost, predanost, sposobnost sodelovanja, 
komunikacijo in potrpežljivost. 
 
Nataša Govekar, mentorica šolske skupnosti in otroškega parlamenta 
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ŠOLSKA PREHRANA 
 
 
Število obrokov, ki jih pripravljamo v šolski kuhinji, iz leta v leto narašča. 

Pripravljamo tri obroke dnevno to so: malica, kosilo in popoldanska malica. 

V letošnjem letu smo anketirali starše in učence, od 1. do 9. razreda 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 
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22  PEDAGOŠKA PRAKSA  
 

Mentor Študent Fakulteta Letnik študija Smer študija Čas opravljanja prakse 

Damjana 
Govekar 

Tina Fajs 
Filozofska 
fakulteta 

1. letnik druge 
stopnje 

Pedagogika 
14 dni, v času od 25. 11. 
2019 do 6. 11. 2019 

KLAVDIJA 
ŠULIGOJ 

EVA KREŽE, 
ANJA 
STRLE, 
KAJA 
SLOKAR, 
TAMARA 
TAVČAR, 
EVA 
PUŠENJAK 

UL PEF 4. letnik 
RAZREDNI 
POUK 

5 dni, vedno prvo in drugo 
šolsko uro. 3.12.2019, 
10.12.2019, 17.12.2019, 
7.1.2020, 14.1.2020. 

Mladen 
Kopasić 

Rok 
Gašparič 

PEF Ljubljana 4. 
Razredni pouk 
(izredni študij) 

3. tedni (14. dni) 14. 4. - 8. 
5. 2020; OPOMBA: zaradi 
izrednih okoliščin (COVID 
19) je bila praksa 
opravljena na daljavo 

Mladen 
Kopasić 

Sanja 
Ivančević  

PEF Ljubljana 1.  Razredni pouk 
2. tedna (10. dni)  - 11. 11. 
- 15. 11. 2019 in 2. 12. - 6. 
12. 2019 

Mojca 
Prelogar 

Več 
študentk 
(6) 
zadnjega 
letnika Pef 
Ljubljana 
pod 
vodstvom 
Mojce 
Pečar in 
Irene 
Hergan;  

Pef Ljubljana 4. letnik Razredni pouk 
Od novembra do januarja, 
približno 2 x tedensko pri 
urah DRU;  

Mojca 
Mlakar 
Brešar 

Anja Novak 
Pedagoška 
fakulteta 
Ljubljana 

zadnji letnik  razredni pouk 
v času pouka na daljavo (v 
času Covida 19) od 14. 4. 
2020  
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23  PRIDOBITEV UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV 
  
      (01.09.2019 – 30.06.2020) 
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Letno poročilo o samoevalvaciji šole 

 

za šolsko leto 2019/2020 
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Ovrednotenje doseganja zastavljenih ciljev 

 
 
 
 

V marcu 2020 smo bili soočeni s situacijo, ki se nam je zdela v tistem trenutku skoraj 

nemogoča. Vendar je bila resnična – šole so se zaradi epidemije Covid-19  morale zapreti. 

Tako rekoč čez noč smo se šole odzvale in potek vzgojno-izobraževalnega dela vzpostavile v 

popolnoma novih okoliščinah. Izzivov in nalog je bilo veliko, a smo skupaj zmogli. Vzpostavili 

smo portal Učim se doma ;) in se dogovorili za način dela, spremljanja dela učencev in 

obveščanja staršev. 

Po nekaj tednih dela na daljavo pa smo želeli ugotoviti doživljanje in izkušnje učencev in 

njihovih staršev s poučevanjem in učenjem na daljavo v času epidemije Covid-19 v okviru 

naše šole. 

 

Učim se doma ;) 

Povzetek vprašalnika o delu na daljavo v času epidemije  

 

Vprašalnik 

V času epidemije smo za spremljanje našega dela izvedli spletni vprašalnik o delu na daljavo 

v času epidemije. 

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. Prvi del, ki ga je izpolnila družina le enkrat, je vseboval 

podatke o razredih, ki jih obiskujejo otroci, koliko otrok v družini se izobražuje na daljavo in 

kako so opremljeni računalnikom, tablico in/ali pametnim telefonom. 

Drugi del vprašalnika so starši izpolnjevali za vsak otrokov razred ločeno. Vprašanja so bila 

za vse razrede enaka. Starši so poročali, ali spremljajo otrokovo učenje na daljavo, kako 

dostopajo do gradiva, podali so mnenje o podajanju navodil, o obsegu dela, o pomoči 

staršev, o sprotnosti dela, o času, ki ga za učenje porabijo in o kontaktu z učitelji. Poleg tega 

so starši ocenili še otrokovo motivacijo za delo na daljavo. Pri večini vprašanj je bilo mogoče 

zapisati tudi pojasnilo. 

Tretji del vprašalnika pa je vseboval prostor za mnenje o učenju na daljavo ali za sporočilo 

šoli ter zahvalo za sodelovanje. 
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Sodelovanje družin in število družinskih članov 
 

Na vprašalnik se je odzvalo 360 družin za 494 učencev (dvojčki niso všteti). Vprašalnik je 

zaključila večina staršev, in sicer starši okvirno 441 otrok (dvojčki niso všteti). 

  vpisani sodelujoči (vsaj klik na vprašalnik) zaključen vprašalnik 

  N N delež N delež 

1. razred 57 53 93% 50 88% 

2. razred 65 65 100% 57 88% 

3. razred 71 51 72% 47 66% 

4. razred 66 50 76% 46 70% 

5. razred 79 68 86% 62 78% 

6. razred 60 54 90% 48 80% 

7. razred 64 55 86% 47 73% 

8. razred 58 53 91% 45 78% 

9. razred 57 45 79% 39 68% 

vsi 577 494 86% 441 76% 

 

 

Tehnična oprema – prvi del vprašalnika 
 

Od 360 družin je 312 družin poročalo, da ima doma vsaj eno napravo, preko katere dostopa 

do gradiva, 48 staršev odgovora ni podalo. Pod pojem naprava smo uvrstili računalnike, 

tablice in pametne telefone. 

Največ družin ima doma vsaj en pametni telefon (41 %), sledi računalnik (40 %), le 15 % 

družin pa ima tablico. 
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Delo na daljavo – drugi del vprašalnika 

Spremljanje otroka 

Večina staršev je svoje otroke spremljala. Delež spremljanja pa je s starostjo otrok nekoliko 

padel. 
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Gradivo, podajanje navodil in obseg dela 
 

Do gradiva je dostopal visok delež staršev (v vseh razredih nad 97 % podanih odgovorov), 

največkrat so do tega prišli s pomočjo spletne strani in elektronske pošte. Nekaj staršev je 

pri tem poročalo o težavah, največkrat zaradi neustrezne tehnične opreme. 

 

Starši so bili z navodili večinoma zadovoljni, redki pa so navodila ocenili kot slaba in zelo 

slaba. 
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Pri tem so največkrat pohvalili videovsebine, dostopnost učiteljev, razpored snovi. Na 

predmetni stopnji so mnogi starši omenili, da je zadovoljstvo z navodili in razlago odvisno 

od predmeta, nekaj staršev pa je še omenilo, da ima težave s tiskanjem vsebine. 

 

 

Obseg učne snovi se je večini staršev zdel primeren. Slednje je veljalo predvsem za razredno 

stopnjo. Tisti, ki se s tem niso strinjali, so menili, da je obseg učnih vsebin preobsežen. Na 

predmetni stopnji pa so starši tudi dodali, da je nove snovi preveč ter da je ta prezahtevna. 
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Kako ocenjujete podajanje navodil na daljavo? Zelo dobro.
Dobro.
Srednje.
Slabo.
Zelo slabo.
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Ali menite, da je obseg učnih vsebin in učnih listov primeren?

da ne ne vem
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Pomoč staršev 
 

Največ pomoči s strani staršev je bilo potrebne v nižjih razredih. Ta je bila tako tehnične, 

organizacijske kot strokovne narave (razlaga snovi). 

 

 

Čas 
 

Največ otrok je za šolo delalo vsak dan, pri tem pa šoli največkrat namenilo tri do štiri ure. 

Čas potreben za šolanje na daljavo je večinoma naraščal z višjim razredom otroka. 

 

Kontakt z učiteljem 
 

Večina staršev in učencev je bila v dnevnem stiku z učitelji. Najpogostejšo obliko 

komunikacije je predstavljala elektronska pošta, sledila sta videoklici in telefon (klici, 

sporočila). 

 

Motivacija za delo na daljavo 
 

Večina učencev je bila pri delu za šolo, po mnenju staršev, povprečno motivirana. 

Motivacija se ni bistveno razlikovala glede na razred otroka. 
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Kakšno pomoč je potreboval?
Tehnično (internetna povezava, tiskanje gradiv).

Organizacijsko (urnik, motiviranje za delo).

Strokovno (razlaga snovi).

Drugo:



 
                                               

Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2019/2020 
 

95 

 

 

 

Starši so zapisali, da na motivacijo otroka največkrat vplivajo osebnostne značilnosti otroka 

(vestnost, pridnost, lenost itd.) in domače okolje, ki je velikokrat nižalo motivacijo za delo. 

Na motivacijo je po mnenju staršev slabo vplivalo tudi pomanjkanje stika s sošolci in učitelji. 

Pomemben vpliv je imela tudi učiteljeva razlaga, količina dela, med domačimi dejavniki pa 

prostor, ki ga je imel otrok na voljo. Nekaterim učencem je tako delo predstavljalo izziv, kar 

nekaj otrokom pa je ustrezalo, da so lahko delali v svojem ritmu. K višji motivaciji so 

pripomogle tudi spodbude učiteljev in staršev, spremljanje otroka ter urejen urnik. Kar 

nekaj otrok, predvsem mlajših, pa je to obdobje dojemalo kot počitnice, kar je oviralo 

pripravljenost za delo. 

 

Sporočilo šoli – tretji del 
 

Na vprašanje »Kaj bi nam želeli sporočiti glede izboljšave učenja na daljavo?« je odgovorilo 

217 staršev. Večina staršev (v 50 % odgovorov) je zapisala, da vse v redu teče, učiteljem so 

se zahvalili za njihovo delo ter jih pohvalili. V tem deležu je bilo tudi nekaj staršev, ki je 

zapisalo, da opomb nima. 

Nekaj staršev (okoli 6 % odgovorov) je zapisalo, da so video srečanja super, drugi pa so ob 

te zapisali, da si želijo tega še več. Okvirno 12 % staršev je zapisalo, da pogrešajo video 

razlage vsebin, 5 % pa s podano razlago ni zadovoljnih in so želeli boljše razlage. 
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Kako ocenjujete motiviranost vašega otroka za učenje od doma?

Sploh ni motiviran, potrebuje konstantno spodbujanje, pomoč, dela sploh ne opravi.
Ni mu zanimivo, potrebuje dodatne spodbude.
Naredi, ker mora.
Je motiviran.
Zelo je motiviran, navdušen.
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Kar 15 % staršev je bilo mnenja, da je nove snovi preveč, kar nekaj staršev pa je izpostavilo 

dejstvo, da vsi straši v času pandemije nimajo možnosti dela od doma. Nekateri starši so 

tudi izrazili skrb, kako bo potekalo preverjanje in ocenjevanje na daljavo. 

V sporočilu šoli je bilo zapisanih tudi nekaj želja, da se karantena čim prej zaključi, da bi 

otroci bili manj na računalniku. Vmes so bila podana tudi opažanja kot, da je težko priti do 

določenih knjig, kot tudi, da moramo biti pri povratnih informacijah pozorni na besede. Prav 

tako je bilo podanih nekaj predlogov, da bi bile naloge usmerjene v večjo samostojnost 

otrok (torej naloge, ki jih lahko otrok sam opravi), da bi otroci prejeli več povratnih 

informacij, da bi se snov/predmeti obravnavali po sklopih. Eni starši bi dodali več zanimivih 

povezav, drugi bi jih zmanjšali, tretji pa pogrešajo več spodbud s strani učiteljev. En starš je 

predlagal, da bi morda dodali komične vložke. En starš je tudi opomnil, drugi pa, da bi 

učitelji objavljali gradivo v wordu za neposredno izpolnjevanje in lažje vračanje 

dokumentov. 

Večina staršev je bila s potekom šolanja na daljavo v času epidemije zadovoljna. 

 

Usmeritve za naslednje šolsko leto 

 

V mesecu maju in juniju 2020 je bila opravljena obširna raziskava ZRSŠŠ. Nekatere bistvene 

ugotovitve raziskave navajam v nadaljevanju: 
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Izobraževalni sistem in z njim politika sta večplastna in kompleksna družbena pojava 

(Bascia, ur., 2005; Lemke in Sabelli, 2008). Tega sistema ne sestavljajo le vidiki procesov, 

temveč še pred tem najprej načela delovanja: 

▪ zagotavljanje enakih pogojev, priložnosti, pogojev dostopa vsem; 

▪ zagotavljanje vključenosti in sodelovanja;  

▪ zagotavljanje enakih možnosti napredovanja; 

▪ skrb za družbeno povezanost in solidarnost; 

▪ zagovarjanje temeljnih vrednot demokratične in pravične družbe. 

Iz navedenih ugotovitev in temeljih načel delovanja izobraževalnega sistema je jasno, da 

pouk na daljavo ne zagotavlja realizacije načel. Pouk je namerna, načrtna, sistematična 

dejavnost, ki poteka v urejenem okolju in jo vodijo za to usposobljene osebe, to so učitelji 

(Blažič idr. 2003; Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). Učitelji izvajajo pouk po vnaprej 

pripravljenem učnem načrtu. Učni načrt je dokument, v katerem so zapisani učni cilji, učna 

vsebina, standardi znanja, prav tako so v njem zapisana didaktična priporočila, ki so 

učiteljem v pomoč pri načrtovanju in izvajanju pouka. Za izvedbo pouka je potreben in 

pomemben učni prostor, to je učilnica, ki je lahko klasična, namenjena izvedbi večine učnih 

predmetov, lahko pa je specializirana, v kateri poteka pouk posameznih učnih predmetov, ki 

zahtevajo ustrezno opremo in učila (Ivanuš Grmek in Javornik Krečič, 2011). 

V novih in zahtevnih razmerah se je potrdilo, da je prostor vzgoje in izobraževanja 

pomemben sooblikovalec splošne družbene in politične klime ter kulture. 

V času epidemije covid-19 se je pouk iz učilnice v šoli preselil v spletno okolje. Učitelji so 

uporabljali različne pristope za delo z učenci v spletnem okolju (elektronska pošta, spletne 

učilnice, video razlage itd.). V novih okoliščinah so učitelji zaznali tudi nekatere prednosti 

pouka na daljavo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgovorna pa je tudi njihova samoocena kakovosti poučevanja v času pouka na daljavo: 
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Izvedba pouka na daljavo se v precejšnji meri razlikuje od izvedbe pouka v živo tako na 

organizacijskem kot pedagoško-didaktičnem področju. Učno okolje v tem primeru dobiva 

popolnoma nove razsežnosti in predstavlja enega izmed temeljev uspešne izvedbe 

poučevanja in učenja. Pomembno dejstvo tukaj je, da ni mogoče zagotoviti enakih pogojev, 

priložnosti in tudi ne pogojev dostopa vsem. 
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Rezultati analize nakazujejo potrebo po okrepitvi aktivnosti na posameznih področjih na 

nacionalnem kot tudi na šolskem nivoju. Ključna področja so: 

▪ Usposabljanje učiteljev in ravnateljev za izvajanje pouka na daljavo.  

▪ Zagotavljanje opreme za učitelje in učence.  

▪ Vzpostavitev enotnih komunikacijskih kanalov na šoli v primeru izvajanja pouka na 

daljavo. 

▪ Zagotovitev natančno dogovorjenega načina komunikacije učiteljev z učenci. 

▪ Opredelitev delovanja strokovnih organov šole v primeru pouka na daljavo. 

▪ Izdelava nabora vsebin iz učnih načrtov, ki so primerne za pouk na daljavo, in s tem 

povezano doseganje ciljev in standardov znanja.  

▪ Kontinuirano zagotavljanje povratne informacije o doseganju ciljev ter preverjanje 

znanja v času izvajanja pouka na daljavo ter skrbno načrtovanje in izvajanje 

ocenjevanja.  

▪ Povečanje podpore učencem, ki sami zaradi različnih razlogov ne zmorejo slediti pouku 

na daljavo.  

 

Vzpostavitev ustreznega digitalno podprtega učnega okolja je tako ena izmed prioritet 

vsake šole. Brez ustrezno usposobljenega učitelja, ki v takšnem digitalno podprtem učnem 

okolju pri svojem delu premišljeno uporablja sodobne didaktične pristope, si kakovostne 

izvedbe pouka na daljavo v današnjem času ni moč predstavljati.  

Letos je ena od pomembnih nalog šole ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja, v 

kar sodi tudi ustrezno fizično učno okolje, ustrezno psihično in socialno okolje, na katerega 

vplivajo trenutne zdravstvene razmere. V šoli zelo jasno odseva vse, kar se v širši družbi 

spremeni. Trenutne razmere so zahtevne in le z medsebojno podporo in sodelovanjem 

ohranjamo vedenje o tem, da smo za stanje v družbi odgovorni prav vsi in zato je še bolj 

pomembno, da prav družina in šola delujeta skupaj. 

Za nadaljnje delo in načrtovanje delovanja šole je mnenje učencev in staršev izredno 

pomembno. Tudi v prihodnje ga bomo ugotavljali in spremljali ter ugotovitve upoštevali pri 

načrtovanju našega dela. Zavedamo se, da je ob tem pomembno, da starši in učenci povedo 

svoje mnenje, ob načrtovanju dela šole pa je pomembno najti skupne in strokovne 

odločitve. 

 

 

 

    Barbara Smrekar, 

                                                                                                                      ravnateljica 

 


