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1  UVOD 
 
 

Poročilo, ki je pred vami, zaobjema naše delo v šolskem letu 2020/2021. 
Šolsko leto, ki je zajeto v tem poročilu, je bilo v celoti drugačno, kot so običajna šolska leta. Skoraj 
neresnično zveni dejstvo, da smo pouk na daljavo ob zaprtih šolskih stavbah izvajali skoraj polovico 
časa, namenjenega izvajanju pouka. 
Ukrepi, ki smo jih morali izvajati zaradi omejevanja okužb z virusom Sars-CoV-2, so zaobjeli tudi 
šolsko področje. 
V tistem obdobju smo se organizirali tako, da je delo teklo po novih poteh in povezavah. Veliko 
truda in dela smo vložili v individualno podporo šibkejšim učencem. Vzpostavili smo tudi interni 
sistem obveščanja staršev o odzivanju njihovih otrok v času dela na daljavo. Kljub vsemu je bilo 
težav veliko. Tudi ob vrnitvi učencev k pouku v prostorih šole smo zaznali velik upad motivacije za 
šolsko delo. Poleg tega so učenci s seboj prinesli veliko notranjega nemira. 
V novih in zahtevnih razmerah se je potrdilo, da je prostor vzgoje in izobraževanja pomemben 
sooblikovalec splošne družbene 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.   
 
In kakšen je bil učni uspeh naših učencev? 
Zagotovo je zahtevnost in drugačnost okoliščin pustila pečat tudi na učnem uspehu. 
 
Nacionalno preverjanje znanja je bilo v  preteklem šolskem letu kljub izrednim razmeram izvedeno. 
Naši učenci so bili pri vseh predmetih v obeh razredih pod slovenskim povprečjem, slabše rezultate 
so dosegli učenci 6. razreda.  
 
Učni uspeh ob koncu šolskega leta je bil dober, povprečna ocena našega učenca je 3,9. 56 učencev 
šole je zaključilo pouk z nezadostnimi ocenami - 27 s po 1 nezadostno oceno, 10 z dvema 
nezadostnima ocenama in 19 učencev s tremi ali več nezadostnimi ocenami. Največji delež 
nezadostnih ocen je pri matematiki  (26 nezadostnih), sledijo angleški jezik (17 nezadostnih),  
slovenščina (13 nezadostne ocene), kemija (13 nezadostne ocene), fizika in geografija (po 12 
nezadostnih oceni), pri naravoslovju 8 nezadostnih ocen in še posamezne ocene pri zgodovini in 
biologiji (po 5 ocen) in pri gospodinjstvu, družbi in tehniki po 2 nezadostni oceni. 
Razred ponavlja 23 učencev.   
Popravne izpite je imelo 11 učencev iz 7. razreda, 9 učencev iz  8. razreda ter 4 učenci iz 9. razreda.  
Žal niso bili vsi učenci uspešni. Precej učencev razred ponavlja in sicer 1 učenec 2. razred, 1 učenec 
5. razred, 6 učencev ponavlja 6. razred, 8 učencev ponavlja 7. razred , 7 učencev ponavlja 8. razred. 
Poleg tega 14 učencev napreduje z nezadostno oceno (1 x 3. razred, 5x 4. razred, 2x 5. razred in 6x 
6. 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 11 raziskovalnih nalog, od katerih je bilo šest nagrajenih z bronastim priznanjem, 3 pa s 
srebrnim priznanjem na državnem tekmovanju. 
 
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. 
 
Ob aktivaciji stanovanjskih naselij, ki jih je realiziral Stanovanjski sklad MOL v neposredni bližini šole 
se je število učencev naše šole močno povečalo. 
Posledica tega dejstva je tudi sprememba organizacije delovanja naše šole, saj smo v septembru 
2016 zaradi prostorske stiske ponovno pouk za tri oddelke prvega razreda začeli izvajati na ločeni  
lokaciji Zadobrovška 1. Od začetka šolskega leta 2018/2019 pouk na lokaciji Zadobrovška cesta 1 
izvajamo tudi za tri oddelke drugega razreda. 
Razpolagamo z informacijami, da je MOL odkupila zemljišča severno in južno pod šolske stavbe. S 
tem je izpolnjen temeljni pogoj za reševanje prostorske stiske naše šole. Največja težava ni samo 
pomanjkanje števila učilnic, pač pa neustrezni pogoji za izvajanje pouka športa, premajhna jedilnica 
ter odsotnost prostorov za delo z učenci s posebnimi potrebami. 
 
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                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                               

Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2020/2021 
 

4 

 

 

2  UČNI USPEH OB KONCU POUKA 
 

 
Podatki v preglednicah prikazujejo povprečne ocene po predmetih v posameznih oddelkih po 
popravnih izpitih v juniju in juliju 2021. Za oddelke prvih in drugih razredov ni preglednic, ker so 
ocenjeni opisno. 
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Število pozitivnih, negativnih in neocenjenih učencev po zaključenem končnem učnem uspehu 
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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 0 0 / 0 

1. C 0 0 0 0 0 0 / 0 

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

3. B 0 0 0 0 0 0 / 0 

3. C 0 0 0 0 0 0 / 0 

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

4. A 0 0 0 0 0 0 / 0 

4. B 2 0 0 2 0 2 / 0 

4. C 3 0 0 3 0 3 / 0 

SKUPAJ 4.R 5 0 0 5 0 5 / 0 

5. A 0 0 1 1 1 0 / 0 

5. B 1 0 0 1 0 1 / 0 

5. C 1 0 0 1 0 1 / 0 

SKUPAJ 5.R 2 0 1 3 1 2 / 0 

6. A 0 1 3 4 3 1 / 0 

6. B 3 1 1 5 1 4 / 0 

6. C 1 0 2 3 2 1 / 0 

SKUPAJ 6.R 4 2 6 12 6 6 / 0 

7. A 3 1 (1 X PI) 0 4 2 0 0* +  2** 0 

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

7. C 3 0 1 + 1 NOC 5 2 + 2 0 1* +  0**  0 

SKUPAJ 7.R 9 2 4 15 8 0 2*  +  5**  0 

8. A 4 2 3 9 3 + 1 0 4* +  1**  0 

8. B 2 1 3 + 1 (4 X PI) 7 2 + 1 0 1* +  1**  2** 

SKUPAJ 8.R 6 3 7 16 7 0 5* +  2**  2** 

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

9. B 0 0 0 0 0 0 / 0 

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

ŠOLA  skupaj 27 10 19 56 23 14 8*+ 7**+2*** 3** 

* Popravne izpite opravili v junijskem roku.  
** Popravne izpite so opravili v avgustu.                                                      **Ne napreduje, prepis v drug program. 
*** Popravne izpite so opravili v septembru. 
PI = Predmetni izpit 
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Vseh nezadostnih ocen: 127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vseh učencev z nezadostnimi ocenami: 56 
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2.1  USPEH PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA 
 

Roki: 

 4. maj 2021 - slovenščina (6. in 9. r ) 

 6. maj 2021 - matematika (6. in 9. r ) 

 10. maj 2021 -  angleščina (6.r ) 

 10. maj 2021 -  biologija (9.r ) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SLJ (%) MAT (%) BIO (%) 

9.A 42,92 40,27 42,40 

9.B 47,85 45,83 49,42 

OŠ POLJE, POVPREČJE 9. r 45,38 43,11 45,98 

SLO POVPREČJE 9.R 48,94 48,10 52,56 

Δ -3,56 -4,99 -6,58 

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

6.A 47,00 39,31 60,64 

6.B 47,36 40,85 52,24 

6.C 51,52 41,19 67,68 

OŠ POLJE, POVPREČJE 6. r 48,64 40,46 60,21 

SLO POVPREČJE 6.R 54,72 50,85 66,80 

Δ -6,08 -10,39 -6,59 
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3  REALIZACIJA POUKA 
 

 

Predmet 

Št. 
načrt. 

ur         

REALIZACIJA 
POUKA 2020/21 

SKUPAJ 

    ure % ure %     ure % 

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

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

MAT 140 138 98,57 140 100,00 141 100,71 419 99,76 

SPO 105 104 99,05 108 102,86 105 100,00 317 100,63 

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

GUM 70 70 100,00 69 98,57 70 100,00 209 99,52 

ŠPO 105 106 100,95 103 98,10 105 100,00 314 99,68 

SKUPAJ 700 699 99,86 699 99,86 702 100,29 2100 100,00 

  2. A  2. B 2. razred 

SLJ 245 246 95,50 249 101,63 246 100,41 741 100,82 

MAT 140 143 102,14 144 102,86 143 102,14 430 102,38 

TJA 70 71 101,43 67 95,71 71 101,43 209 99,52 

SPO 105 104 99,05 108 102,86 107 101,90 319 101,27 

LUM 70 75 107,14 70 100,00 70 100,00 215 102,38 

GUM 70 68 97,14 70 100,00 71 101,43 209 99,52 

ŠPO 105 110 104,76 108 102,86 106 100,95 324 102,86 

SKUPAJ 805 817 101,49 816 101,37 814 101,12 2447 101,33 

  3. A  3. B 3. razred 

SLJ 245 242 98,78 250 102,04 245 100,00 737 100,27 

MAT 175 176 100,57 179 102,29 179 102,29 534 101,71 

TJA 70 75 107,14 65 92,86 68 97,14 208 99,05 

SPO 105 103 98,10 109 103,81 111 105,71 323 102,54 

LUM 70 69 98,57 71 101,43 70 100,00 210 100,00 

GUM 70 69 98,57 72 102,86 68 97,14 209 99,52 

ŠPO 105 109 103,81 103 98,10 109 103,81 321 101,90 

SKUPAJ 840 843 100,36 849 101,07 850 101,19 2542 100,87 

  4. A  4. B 4. razred 

SLJ 175 176 100,57 176 100,57 177 101,14 529 100,76 

MAT 175 175 100,00 177 101,14 175 100,00 527 100,38 

TJA 70 64 91,43 65 92,86 68 97,14 197 93,81 

LUM 70 69 98,57 72 102,86 66 94,29 207 98,57 

GUM 52,5 51 97,14 52 99,05 51 97,14 154 97,78 

NIT 105 102 97,14 105 100,00 105 100,00 312 99,05 

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

ŠPO 105 104 99,05 97 92,38 107 101,90 308 97,78 

SKUPAJ 822,5 813 98,84 814 98,97 816 99,21 2443 99,01 
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Predmet 

Št. 
načrt. 

ur         

REALIZACIJA 
POUKA 2020/21 

SKUPAJ 

    ure % ure %     ure % 

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

SLJ 175 180 102,86 185 105,71 185 105,71 550 104,76 
MAT 140 147 105,00 149 106,43 144 102,86 440 104,76 
NIT 105 107 101,90 106 100,95 103 98,10 316 100,32 
DRU 105 108 102,86 107 101,90 103 98,10 318 100,95 
LUM 70 70 100,00 68 97,14 66 94,29 204 97,14 
GUM 52,5 53 100,95 56 106,67 56 106,67 165 104,76 
ŠPO 105 107 101,90 105 100,00 107 101,90 319 101,27 
TJA 105 104 99,05 101 96,19 104 99,05 309 98,10 
GOS 35 35 100,00 34 97,14 36 102,86 105 100,00 

SKUPAJ 892,5 911 102,07 911 102,07 904 101,29 2726 101,81 

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

SLJ 175 171 97,71 168 96,00 172 98,29 511 97,33 
TJA 140 148 105,71 144 102,86 138 98,57 430 102,38 
GEO 35 37 105,71 36 102,86 33 94,29 106 100,95 
ZGO 35 33 94,29 32 91,43 33 94,29 98 93,33 
MAT 140 133 95,00 143 102,14 141 100,71 417 99,29 
NAR 70 70 100,00 67 95,71 70 100,00 207 98,57 
LUM 35 30 85,71 32 91,43 32 91,43 94 89,52 
GUM 35 37 105,71 36 102,86 37 105,71 110 104,76 
GOS 52,5 54 102,86 52 99,05 53 100,95 159 100,95 
TIT 70 64 91,43 72 102,86 74 105,71 210 100,00 
ŠPO 105 108 102,86 108 102,86 111 105,71 327 103,81 

SKUPAJ 892,5 885 99,16 890 99,72 894 100,17 2669 99,68 

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

SLJ 140 135 96,43 136 97,14 132 94,29 403 95,95 
TJA 140 145 103,57 154 110,00 149 106,43 448 106,67 
GEO 70 68 97,14 65 92,86 68 97,14 201 95,71 
ZGO 70 63 90,00 59 84,29 59 84,29 181 86,19 
NAR 105 105 100,00 110 104,76 104 99,05 319 101,27 
MAT 140 133 95,00 135 96,43 141 100,71 409 97,38 
LUM 35 35 100,00 34 97,14 37 105,71 106 100,95 
GUM 35 34 97,14 33 94,29 34 97,14 101 96,19 
TIT 35 31 88,57 32 91,43 33 94,29 96 91,43 
ŠPO 70 80 114,29 78 111,43 77 110,00 235 111,90 
DKE 35 35 100,00 35 100,00 36 102,86 106 100,95 

SKUPAJ 875 864 98,74 871 99,54 870 99,43 2605 99,24 
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Predmet 

Št. 
načrt. 

ur         

REALIZACIJA 
POUKA 2020/21 

SKUPAJ 

    ure % ure %     ure % 

    8. A 8. B  8. razred 

SLJ 122,5 117 95,51 123 100,41 0 0,00 240 97,96 
TJA 105 110 104,76 110 104,76 0 0,00 220 104,76 
GEO 52,5 50 95,24 49 91,40 0 0,00 99 94,29 
ZGO 70 66 94,29 66 94,29 0 0,00 132 94,29 
BIO 52,5 52 99,05 54 102,86 0 0,00 106 100,95 
KEM 70 72 102,86 70 100,00 0 0,00 142 101,43 
FIZ 70 67 95,71 68 97,14 0 0,00 135 96,43 

MAT 140 148 105,71 142 101,43 0 0,00 290 103,57 
DKE 35 37 105,71 39 111,43 0 0,00 76 108,57 
LUM 35 31 88,57 32 91,43 0 0,00 63 90,00 
GUM 35 33 94,29 33 94,29 0 0,00 66 94,29 
TIT 35 36 102,86 32 91,43 0 0,00 68 97,14 
ŠPO 70 73 104,29 71 101,43 0 0,00 144 102,86 

SKUPAJ 892,5 892 99,94 889 99,61 0 0,00 1781 99,78 

    9. A 9. B  9. razred 

SLJ 144 156 108,33 157 109,03 0 0,00 313 108,68 
TJA 96 104 108,33 105 109,38 0 0,00 209 108,85 
GEO 64 58 90,63 60 93,75 0 0,00 118 92,19 
ZGO 64 61 95,31 63 98,44 0 0,00 124 96,88 
BIO 64 66 103,13 66 103,13 0 0,00 132 103,13 
KEM 64 68 106,25 66 103,13 0 0,00 134 104,69 
FIZ 64 68 106,25 69 107,81 0 0,00 137 107,03 

MAT 128 138 107,81 135 105,47 0 0,00 273 106,64 
LUM 32 28 87,50 29 90,63 0 0,00 57 89,06 
GUM 32 33 103,13 34 106,25 0 0,00 67 104,69 
ŠPO 64 72 112,50 76 118,75 0 0,00 148 115,63 

SKUPAJ 816 852 104,41 860 105,39 0 0,00 1712 104,90 
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OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Št. načrtovanih ur Št. realiziranih ur 

    ure % 

Šport za zdravje 35 35 100 

Šport za sprostitev 35 35 100 

Izbrani šport - odbojka 35 28 83,8 

Izbrani šport - nogomet 35 33 97,1 

Filmska vzgoja 35 41 117,9 

Nemščina 1 70 69 99 

Nemščina 2 70 71 101,4 

Nemščina 3 64 64 100 

Španščina 3 64 64 100 

Likovno snovanje 1 35 31 88,6 

Likovno snovanje 2 35 32 90 

Likovno snovanje 3 32 29 90,6 

Državljanska kultura 32 32 100 

Urejanje besedil 35 31 87,1 

Obdelava gradiv - les 35 34 96,2 

Obdelava gradiv – umetne snovi 35 36 102,9 

Multimedija 35 32 91,4 

Računalniška omrežja 32 33 103,1 

Elektronika z robotiko 32 30 93,8 

Daljnogledi in planeti 35 31 90,7 

IZBIRNI SKUPAJ 816 791 96,68 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Št. načrtovanih ur Št. realiziranih ur 

    ure % 

Prvi tuji jezik angleščina N1A 70 68 97,6 

Nemščina N2N-1 70 55 79,2 

Nemščina N2N-2 70 63 90 

Šport NŠP-1 35 31 89,5 

Šport NŠP-2 35 32 91,4 

Računalništvo NRA-1 35 34 96,2 

Računalništvo NRA-2 35 35 100 

Tehnika NTE-1 35 27 78,1 

Tehnika NTE-2 35 27 78,1 

Neobvezni izbirni skupaj 420 372 88,9 

 

 

 
REALIZACIJA   

SPLOŠNI PREDMETI 
100,74 % 

 
REALIZACIJA   

IZBIRNI PREDMETI 
96,68 % 

 

REALIZACIJA   
NEOBVEZNI IZBIRNI 

PREDMETI 
88,90 % 

 

REALIZACIJA POUKA 
2020/21 

95,44 % 
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4  ŠOLSKI OBISK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5  DOPOLNILNI IN DODATNI POUK  
 
 

Realizacija ur dopolnilnega in dodatnega pouka 
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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 29 165,71 21 120,00 73 139,05 

DODATNI POUK 17,5 4 22,86 3 17,14 14 80,00 21 40,00 

SKUPAJ 35 27 77,14 32 91,43 35 100,00 94 89,52 

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

DOPOLNILNI 
POUK 17,5 18 102,86 24 137,14 28 160,00 70 133,33 

DODATNI POUK 17,5 13 74,29 9 51,43 7 40,00 29 55,24 

SKUPAJ 35 31 88,57 33 94,29 35 100,00 99 94,29 

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

DOPOLNILNI 
POUK 17,5 27 154,29 29 165,71 32 182,86 88 167,62 

DODATNI POUK 17,5 7 40,00 6 34,29 2 11,43 15 28,57 

SKUPAJ 35 34 97,14 35 100,00 34 97,14 103 98,10 

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

DOPOLNILNI 
POUK 17,5 20 114,29 28 160,00 20 114,29 68 129,52 

DODATNI POUK 17,5 10 57,14 7 40,00 6 34,29 23 43,81 

SKUPAJ 35 30 85,71 35 100,00 26 74,29 91 86,67 

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

DOPOLNILNI 
POUK 17,5 18 102,86 18 102,86 16 91,43 52 99,05 

DODATNI POUK 17,5 17 97,14 14 80,00 16 91,43 47 89,52 

SKUPAJ 55 35 100,00 32 91,43 32 91,43 99 94,29 
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Št. 
načrt. 

ur 
  
  

REALIZACIJA DDP 
SKUPAJ 

    ure % ure % ure % ure % 

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

DDP SLJ 35 30 85,71 31 88,57 27 77,14 88 83,81 

DDP MAT 17,5 17 97,14 18 102,86 16 91,43 51 291,43 

DDP TJA 35 37 105,71 36 102,86 36 102,86 109 103,81 

SKUPAJ 87,5 84 96,00 85 97,14 79 90,29 248 94,48 

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

DDP SLJ 35 32 91,43 29 82,86 30 85,71 91 86,67 

DDP MAT 35 30 85,71 19 54,29 29 82,86 78 74,29 

DDP TJA 35 32 91,43 30 85,71 32 91,43 94 89,52 

SKUPAJ 105 94 89,52 78 74,29 91 86,67 263 83,49 

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

DDP TJA 35 30 85,71 30 85,71 20 61,54 60 85,71 

DDP FIZ 26 28 107,69 29 111,54 28 103,70 57 109,62 

DDP KEM 19 16 84,21 16 84,21 11 62,86 32 84,21 

SKUPAJ 80 74 92,50 75 93,75 59 76,62 149 93,13 

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

DDP FIZ 25 21 84,00 20 80,00 21 87,50 41 54,67 

DDP KEM 16 14 87,50 12 75,00 11 66,67 26 54,17 

SKUPAJ 41 35 85,37 32 78,05 46 81,42 67 81,71 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REALIZACIJA  
DOPOLNILNEGA IN 

DODATNEGA POUKA 
90,63 % 
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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% 20 114% 56 107% 

5. 17,5 18 103% 17 97% 19 109% 54 103% 

6. 35 40 114% 39 111% 38 109% 117 111% 

7. 35 39 111% 40 114% 39 111% 124 117% 

8. 35 37 106% 38 109%   75 108% 

9. 32 37 116% 37 116%   74 116% 

     

   
  REALIZACIJA UR  

ODDELČNE 
SKUPNOSTI 

109,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                               

Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2020/2021 
 

24 

 

 

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 2020. V vseh razredih 
skupaj je bilo realiziranih nekaj manj kot 60% načrtovanih dni dejavosti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V nadaljevanju sledi pregled izvedenih dni dejavnosti po razredih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNEVI DEJAVNOSTI -
REALIZACIJA  

58,67 % 
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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  
      

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

DEJAVNOST Nosilec dejavnosti 
Predvideni 

termin 

Prvi šolski dan za prvošolce Mojca Avbelj 1. 9. 2020 

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

Judita Mihev 
Marcel Theuerschuh 

18. 6. 2021 

Miklavžev večer 
Mojca Prelogar 
Alenka Morel (vodenje) 

3. 12. 2020 ** 

Novoletno druženje Vesna Gros  (vodenje) 10. 12. 2020 ** 

PRIREDITEV OB NOVEM LETU IN DNEVU 
SAMOSTOJNOSTI  

Mateja Drnovšek Zvonar 
Judita Mihev 
 (8.r, razredna stopnja) 

24. 12. 2020 
(na daljavo) 

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 
Danica Iskra 
Renata Krivec 
(9.r, razredna stopnja) 

5. 2. 2021 
(na daljavo) 

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost Mateja Petan 18. 3. 2021 

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

31. 3. 2021 
(na daljavo) 

Valeta 
Erži Delić 
Vesna Srše 

14. 6. 2021 

PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČKU 
ŠOLSKEGA LETA 

Petra Kavčič 
Petra Kromar 
(7.r, razredna stopnja) 

24. 6. 2021 

 
 

** 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.  
 
V okviru nadstandardnega programa smo načrtovali naslednje dejavnosti, ki pa zaradi epidemije in 
dela na daljavo niso bile izvedene v celoti. 
 

PROGRAM/RAZRED KRAJ/DOM DATUM DNEVI V 

TEDNU 

ŠT. 

DNI 

VODJA 

5. R 

Plavalna šola v 

naravi 

DEBELI RTIČ 6. 4. - 10. 4. 2021 ** TOR - SOB 5 VESNA SRŠE 

6. R 

Smučarska šola v 

naravi 

ROGLA  15. 2. - 19. 2. 2021 ** PON - PET 5 
KLEMEN 

ADAMIČ 

6. – 8. R 

Športno-

zgodovinski tabor 

CŠOD KAVKA 18. 9. -  20. 9. 2020 PET - NED 3 

MATEJA 

DRNOVŠEK 

ZVONAR 

7. - 9. R 
 Raziskovanje 
astronomije, 

matematike in 
tehnike 

CŠOD 

VOJSKO 
23. 11. – 27. 11. 2020 ** PON - PET 5 

MATEJA 

DRNOVŠEK 

ZVONAR 

 
** Odpadlo zaradi epidemije. 

 
 
 

 
* V šolskem letu 2020/21 je bil, zaradi več kot 4 mesečnega dela na daljavo zaradi epidemije, 
izpeljan samo tečaj za generacijo četrtošolcev, ki jim je v šolskem letu 2019/20 tečaj odpadel, prav 
tako zaradi epidemije. 

 
 
 

RAZRED DEJAVNOST TERMIN 
DNEVI V 
TEDNU 

ŠT. DNI IZVAJALEC 

1. R 
TEČAJ PAVANJA, 
dnevni obisk bazena 

odpadlo zaradi 
epidemije 

PON - PET 10 
Javni zavod 

ŠPORT LJUBLJANA 

3. R 
TEČAJ PLAVANJA, 
dnevni obisk bazena 

odpadlo zaradi 
epidemije 

PON - PET 10 
Javni zavod 

ŠPORT LJUBLJANA 

7., 8.  R 
neplavalci 

TEČAJ PLAVANJA, 
dnevni obisk bazena 

odpadlo zaradi 
epidemije 

PON - PET 10 
Javni zavod 
ŠPORT LJUBLJANA 

4.R* 
TEČAJ PLAVANJA, 
dnevni obisk bazena 

24. 5. – 4. 6. 
2021 

PON - PET 10 
Javni zavod 
ŠPORT LJUBLJANA 
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ŠPORTNO-ZGODOVINSKI TABOR 
 

V času od petka 18. septembra 2020 do nedelje 20. septembra 2020 smo organizirali 
Športno-zgodovinsko raziskovanje Posočja. Gre za krajši tabor v okviru izbirnega predmeta 
Šport za zdravje in izbirni šport nogomet, ki je bil obarvan s športnimi vsebinami, poleg tega 
so učenci spoznali tudi pomembna zgodovinska dejstva, ki so se odvila v dolini Soče.  
Tabora se je udeležilo 24 učencev od 7. do 8. razreda, spremljala pa sva ju učitelj športa 
Klemen Adamič in učiteljica zgodovine Mateja Drnovšek. Nastanjeni smo bili v CŠOD Kavka 
na Livških Ravnah. 
V petek dopoldan smo se najprej ustavili v Kobaridu in se odpravili do enega najlepših 
slapov v Sloveniji, slap Kozjak. Po namestitvi in kosilu v CŠOD Kavka so se učenci spoznavali z 
zgodovino Posočja, natančneje 1. svetovno vojno – soško fronto. Prav tu, čez Kolovrat, so 
potekale ene največjih bitk soške fronte. S kolesi smo obiskali muzej na prostem Na Gradu 
in učenci so uživali v osnovah padalstva. Lahko so si nadeli padalo in se preizkusili v nizkih 
preletih z njim. Zvečer smo se povzpeli še na najvišji vrh Kuk in imeli predavanje o mejah, ki 
potekajo tu čez in si ogledali posamezne doline ter se poučili kje se nahajajo večja mesta v 
dolini. 
Sobotno dopoldne je bilo namenjeno lokostrelstvu in kolesarjenju po grebenu Kolovrata. 
Popoldan so se učenci podučili o nordijski hoji in se z nordijskimi palicami podali na pohod 
po gozdni poti do meje z Italijo. Ter na greben Kolovrata, kjer smo videli nekdanje smučišče 
in gostišče Nebesa. V nedeljo po zajtrku smo se z avtobusom odpravili v Kobarid na ogled 
muzeja o 1. svetovni vojni. Povzpeli smo se tudi do italijanske kostnice nad Kobaridom. 
Sobotno dopoldne je bilo namenjeno nordijski hoji. Z nordijskimi palicami smo se podali na 
pohod do vasice Livek. Tam smo si ogledali muzej smučanja, ki je bilo v preteklosti na tem 
območju zelo razvito. Lokostrelstvu in plezanju je bil namenjen popoldanski čas. V nedeljo 
po zajtrku smo se z avtobusom odpravili v Kobarid na ogled muzeja o 1. svetovni vojni. 
Povzpeli smo se tudi do italijanske kostnice nad Kobaridom. 
 
Vodja tabora: Mateja Drnovšek Zvonar 
 
 

 

 
 
 
 

9  OBLIKA DIFERENCIACIJE 
 
 
V šolskem letu 2020/2021  v 6. in 7. razredu pri pouku angleščine nismo izvajali načrtovanega pouka 
v manjših učnih skupinah, saj je kar 5 mesecev potekal pouk na daljavo. Ko so bili učenci v šoli, smo 
pouk izvajali v matičnih učilnicah, da smo zmanjšali stike med učenci različnih oddelkov in na ta 
način preprečilii možnost prenosa okužb. 
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 številčno približno enake skupine. 
 



 
                                               

Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2020/2021 
 

33 

 

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 
 
Razredniki so v večini oddelkov izpeljali po dva roditeljska sestanka od treh načrtovanih; v septembru so 
sestanki potekala na daljavo, v juniju pa v prostorih šole. Tudi govorilne ure smo izvajali na daljavo.    
 

 RODITELJSKI SESTANKI GOVORILNE URE 

RAZRED ŠTEVILO SESTANKOV % UDELEŽBE 
Število opravljenih razgovorov od 

predvidenih 7 razgovorov na 
učenca (566 vseh učencev) 

1. A 2 72,8 38 

1. B 2 73,8 28 

1. C 2 68 29 

2. A 2 79 42 

2. B 2 57,9 39 

2.C 2 45 54 

3. A 2 67,4 50 

3. B 2 61,5 50 

3. C 2 52,3 56 

4. A 2 56,5 71 

4. B 2 50 67 

4. C 2 58,4 45 

5. A 2 60 24 

5. B 2 57,5 48 

5. C 2 70 33 

6. A 2 32 13 

6. B 2 65,5 38 

6. C 2 71 68 

7. A 2 50 54 

7. B 2 35 35 

7. C 2 38 50 

8. A 2 62 37 

8. B 2 52 39 

9. A 3 90,6 60 

9. B 3 84 19 

 
52 60,4 % 1087 

30% 
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11  PODALJŠANO BIVANJE 
 
 
 

Osnovni cilj podaljšanega bivanja je učencem zagotoviti spodbudno, zdravo in varno psihosocialno in 
fizično okolje  za razvoj in izobraževanje ter jim omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje 
obveznosti za šolo in jim v primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč. Pomemben cilj 
podaljšanega bivanja je tudi, da otroci spoznajo pomen aktivno preživetega prostega časa. Ob tem 
jim sproščeno počutje nudi tudi možnosti za osebni razvoj, razvijanje ustvarjalnosti na kulturnem, 
umetniškem, športnem in na drugih področjih. V okviru podaljšanega bivanja učencem omogočamo 
skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa posamezne dejavnosti. 
Učenci se učijo sprejemati različne vloge v skupini, ob tem spoznavajo sebe in druge, sprejemajo in 
cenijo drugačnost in se navajajo na samostojnost, tako pri šolskem delu kot tudi na drugih 
področjih. 
V okviru razširjenega programa je šola izvajala glede na potrebe učencev in staršev podaljšano 
bivanje v dvanajstih oddelkih;  šestih na Stari šoli in šest na matični šoli. 
V okviru podaljšanega bivanja smo izvajali naslednje dejavnosti: kosilo, sprostitveno dejavnost, 
samostojno učenje in usmerjen prosti čas. Poleg stalnih prioritetnih ciljev šole, ki so spoštovanje 
sebe, drugih in okolja, skrb za slovenski jezik ter gibanje, smo v letošnjem šolskem letu usmerjen 
prosti čas in sprostitev posvetili tudi dejavnostim za spodbujanje kritičnega mišljenja. 
Pri kosilu smo otroke navajali na kulturno vedenje pri jedi,  na pravilno uporabo jedilnega pribora, 
na redno in temeljito umivanje rok. Učence smo spodbujali k zadostnemu uživanju primerne količine 
hrane in k pokušanju tiste, ki so jo sprva zavračali, ter jih ozaveščali o zdravi prehrani. 
Sprostitvena dejavnost je bila namenjena počitku, sprostitvi in obnavljanju psihofizičnih moči 
učencev in se je odvijala tako v pasivni kot aktivni obliki. Sprostitvene dejavnosti so se časovno 
ujemale z biološko manjšo sposobnostjo učencev in so bile organizirane po kosilu ali  po pouku. 
Učenci so počivali, se igrali s kakovostnimi igračami, brali, poslušali zgodbe, glasbo in se preprosto 
družili. Učenci so imeli možnost s pomočjo učitelja sami izbirati dejavnost. V času sprostitvenih 
dejavnosti smo se trudili, da so otroci vsak dan vsaj nekaj časa preživeli na prostem, kjer so imeli 
dovolj možnosti za gibanje in spontano igro, saj sta potreba po gibanju in igri njihovi primarni 
potrebi. Uporabljali smo šolsko igrišče z igrali, park in atletsko igrišče ter dvorišče pred staro šolo. 
Vsak oddelek je imel tudi možnost uporabe telovadnice, kjer smo izvajali gibalne urice. Na stari šoli 
so učenci lahko uporabljali le dvorišče, ki je neopremljeno z igrali, premajhno za tolikšno skupino 
otrok in zato celo nevarno. V spremstvu dopoldanskih učiteljic smo občasno obiskali igrišče pred 
matično šolo. 
Pri samostojnem učenju so se cilji v podaljšanem bivanju prepletali in nadgrajevali z vzgojno-
izobraževalnimi cilji pouka, od koder so izhajale tudi vsebine ob upoštevanju interesov, potreb in 
želja  učencev.  V okviru samostojnega učenja je potekalo usmerjanje in navajanje učencev na 
samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci so znanje, ki so ga pridobili pri pouku ali 
zunaj pouka dodatno utrdili, ga razširili, poglobili, sistematizirali in poskusili uporabiti v novih 
situacijah. Učitelji so skrbeli za redno, kakovostno in samostojno opravljanje učnih obveznosti. Če je 
bilo potrebno so jih skupaj z razrednim učiteljem in učenci smiselno prilagajali glede na bioritme, 
fizične potrebe in sposobnosti, po potrebi celo individualizirali. Razvijali so pisalne, bralne in govorne 
spretnosti ter utrdili nove učne vsebine. Ugotavljamo, da vse več učencev potrebuje za doseganje 
minimalnih ali temeljnih standardov znanja  pomoč pri šolskem delu po koncu pouka, zato smo času 
samostojnega učenja posvetili posebno pozornost. 
V času ustvarjalnega oz. usmerjenega prostega časa smo obravnavali tedenske teme iz letnega 
delovnega načrta, ki so vsebovala gibalno, likovno, glasbeno, dramsko-lutkovno in družbeno-
naravoslovna področja. Učitelj je usmerjal učence k aktivnostim, ob čemer je upošteval razvoj 
njihovih interesov. Učenci so po 15. uri obiskovali tudi različne športne, likovne, kulturne in druge 
interesne dejavnosti v mesecu oktobru, nato pa jih zaradi epidemioloških ukrepov ni bilo več do 
konca šolskega leta. 
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Učitelji smo se na strokovnih aktivih srečevali na 14 dni, razen med šolanjem na daljavo, kjer je vsak 
učitelj v OPB prevzel določeno število otrok za učno pomoč in le-to izvajal preko videokonferenc. 
Izmenjevali smo si primere dobre prakse, se pogovarjali o tekoči problematiki in načrtovali nadaljnje 
delo. Pogosto smo spremljali učence na dnevih dejavnosti, izletih in nadomeščali odsotne učitelje. 
Uspešno smo sodelovali  tako z razredniki, s šolsko svetovano službo, vodstvom šole in z ostalimi 
delavci, kot tudi s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. 
Poleg vsebin iz letnega delovnega načrta OPB smo: 
- sodelovali v projektih:  okoljevarstvenih vsebin, Zdrava šola, Shemi šolskega sadja, Naša mala 
knjižnica, 
- skrbeli za dekoracijo panojev v avlah obeh šol, 
- skrbeli za izgubljena oblačila. 
 
Vodja strokovnega aktiva: Simona Ferenc 
 
 
 
 
 
 
 

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 naslednje 
strokovne delavke: Vesna Lukežič, profesorica defektologije, Tina Mrhar, specialna in rehabilitacijska 
pedagoginja, Žan Bricelj, specialni pedagog in rehabilitacijski pedagog, 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: Sanja Berend, Ana 
Erzar, Nataša Frelih, Vesna Gros, Kristina Hribar, Mojca Jurič, Mirela M. Kapetanović, Mladen 
Kopasić, Renata Krivec, Petra Mikeln, Polona Theuerschuh. 
Zunanji sodelavki sta bili gospa Andreja Trtnik Herlec, logopedinaja z Zavoda za gluhe in naglušne ter 
gospa Olga Duh, profesorica defektologije s Centra Janeza Levca. 
 
Ob koncu šolskega leta je bilo na OŠ Polje 47 učencev (30 dečkov in 17 deklice) z odločbami o 
usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Skupaj 
so imeli ti učenci 138 ur dodatne strokovne pomoči na teden.  
 
Vsi učenci so bili uspešni in napredujejo v naslednji razred, ena učenka je zaključila osnovno šolsko 
obveznost, štirje so se zaradi selitve prešolali na drugo šolo. 
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Tabela 1: Pregled števila učencev z dodatno strokovno pomočjo glede na razred in število 
opravljenih ur na teden 
 
 

 
Razred 

 
Število učencev 

 
Število ur DSP na teden 

1. 7 
21 

     občasni spremljevalec 

2. 9 25 

3. 6                         19 

4. 3 
11 

     občasni spremljevalec 

5. 4 13 

6. 6 19 

7. 2 6 

8. 7 19 

9. 3 5 

SKUPAJ: 47 138 

 
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 
celi družini. 
 

Zapisala: Damjana Govekar, svetovalna 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 2020/21 so individualno in skupinsko učno pomoč izvajale naslednje učiteljice: Marta 
Nardin (4 ura), Urška Kostajnšek (3 ure), Polona Nastran (2 uri), Ajda Kolar (2 uri), Tatjana Robida (2 



 
                                               

Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2020/2021 
 

37 

 

uri),  Mirela M. Kapetanović (1 ur), Nataša Govekar (1 ura), Nina Sovinc (1 ura), Petra Mikeln (2 ura), 
Polona Robida Rous (0,5 ure). 
   
Na podlagi usmeritve na šoli, da bomo krepili bralno pismenost, so v tem šolskem letu skupinsko 
pomoč na tem področju vodile učiteljice Sergeja Apat, Ana Erzar in Klavdija Šuligoj. 
 
Poleg strokovnih delavcev na šoli nudijo učno pomoč še študentke različnih fakultet v okviru svoje 
obvezne prakse ali povsem prostovoljskega dela.  
 
  
Tabela 1: Pregled števila učencev, ki smo jim nudili individualno in skupinsko učno pomoč 
 

     Razred Število učencev 

1. 0 

2. 2 

3. 6 

4. 1 

5. 11 

6. 7 

7. 6 

8. 7 

9. 2 

SKUPAJ: 42 

 
 
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 bilo letos zelo veliko 
neuspešnih neuspešni, saj prvič kar deset učencev razred ponavlja. Dva med njima pa napredujeta z 
negativno zaključeno oceno. 
 
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, svetovalna delavka 
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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 
Ruska Federacija 

2. razred 5 
Bosna in Hercegovina 
Srbija 

3. razred 1 Bosna in Hercegovina 

4. razred 3 Bosna in Hercegovina 

5. razred 1 Bosna in Hercegovina 

6. razred 1 Bosna in Hercegovina 

7. razred 2 Bosna in Hercegovina 

8. razred 0 Bosna in Hercegovina 

9. razred 1 Bosna in Hercegovina 

 ∑ 19  

 
Pouk učenja slovenskega jezika za učence predmetne stopnje vodili učiteljici slovenščine Erzsebet 
M. Delić in Danica Iskra. 
 
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.  
 
Zapisala: Damjana Govekar, svetovalna delavka 
 
 
 
 
PREVENTIVNI MODEL PODPORE UČENCEM IN NJIHOVIM DRUŽINAM 
 
V šolskem letu 2020/2021 smo nadaljevali sodelovanje s študenti v okviru prostovoljne podpore 
našim učencem in njihovim družinam. Obliko sodelovanja so pretežno narekovale razmere ob 
epidemiji COVIDA-19. V pričetku novembra smo se soočili z zapiranjem šol in šolanjem na daljavo. 
Ob tem se je pokazalo, da veliko naših učencev pri delu doma potrebuje dodatno podporo pri 
organizaciji samostojnega dela in učenja. Zato smo se po pomoč obrnili na študente socialne 
pedagogike,  psihologije in razrednega pouka. Odzvalo se je dvaindvajset študentk in študentov. Vsi 
so bili pripravljeni spremljati učenca ter mu v času dela na daljavo nuditi učno pomoč ter 
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psihosocialno podporo. Nekateri študenti so s sodelovanjem nadaljevali do zaključka šolskega leta in 
pomembno prispevali k uspešnosti učencev. Svetovalne delavke smo študente spremljale v obliki 
intervizijskih srečanj ter individualno po potrebi. Odzivi študentov ob zaključevanju sodelovanja so 
bili zelo pozitivni, prav tako zadovoljstvo otrok. Pomoč na daljavo, preko zooma se je izkazala za 
časovno in organizacijsko zelo ugodna tudi za študente, ki so se z učenci srečevali tudi večkrat 
tedensko.  

Z modelom podpore učencem in njihovim družinam smo v tem letu nadaljevali v manjšem obsegu. V 
pomladnem obdobju so v dve družini vstopale tri študentke socialne pedagogike. Sodelovanje je 
potekalo pod mentorstvom prof. Jane Rapuš Pavel, na oddelku Socialne pedagogike, PeF. 

Pod mentorstvom dr. Tadeje Kodele s Fakultete za socialno delo je z družino sodelovala le ena 
študentka, saj je v študijskem letu 2020/2021 izjemno padlo zanimanje študentov za to obliko 
sodelovanja s šolo in družinami. Nadejamo si boljšega odziva v novem študijskem letu. 

 

Zapisali: Nataša Govekar, socialna pedagoginja 

                Damjana Govekar, socialna delavka 

 
 

 

 
 

13  DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
 
 

V šolskem letu 2020/2021 je pouk nadarjenih obiskovalo 46 učencev. Trije učenci zaradi objektivnih 

razlogov pouka nadarjenih niso obiskovali. 

 
Tabela 1. Razporeditev nadarjenih učencev v šolskem letu 2020/2021. 
 

Področje razred Število Učitelj 
Nadarjeni naravoslovje 5. razred 5. razred 3 Mladen Kopasić 
Nadarjeni naravoslovje, 6. in 7. razred 6., 7. razred 11 Mirela Kapetanović Mujkić 
Nadarjeni zabavno družboslovje 8., 9. razred 5 Petra Kromar 
Nadarjeni gledališki klub 6., 7., 9. razred 9 Petra Kromar 
Nadarjeni likovna umetnost 9. razred 3 Brane Sever 
Nadarjeni tehnika, naravoslovje 8 8. razred 4 Polona Theuerschuh 
Nadarjeni tehnika, naravoslovje 9 9. razred 11 Polona Theuerschuh 
ne bo obiskoval 8., 9. razred 3  

skupaj  49  

 
Poleg nadarjenih učencev je skupine na vabilo učitelja obiskovalo nekaj izstopajočih in motiviranih 
učencev. 
V šolskem letu 2020/2021 je bilo identificiranih 15 novih nadarjenih učencev, ki bodo v prihodnjem 
šolskem letu pričeli z obiskovanjem programa za nadarjene učence. 
 
Andreja Babič, psihologinja 
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14  DOSEŽKI UČENCEV NA TEKMOVANJIH 
 

 
Tudi v letošnjem šolskem letu so učenci OŠ Polje sodelovali na številnih tekmovanjih in na njih 

dosegli lepe uspehe. Kljub izrednim razmeram zaradi epidemije, je bila večina tekmovanj izpeljanih. 

Izjema so le športna tekmovanja, ki so v tem šolskem letu odpadla. Izveden je bil le Mali in Veliki 

atletski šolski pokal v septembru.  

Skupaj so učenci OŠ Polje osvojili 466 bronastih, 49 srebrnih in 32 zlatih priznanj.  

 

Področje tekmovanja 
Tekmovali so 

učenci od-do raz. 

Bronasto 

priznanje 

Srebrno 

priznanje 

Zlato 

priznanje 

Slovenski jezik 4. – 9. razred 12 1 0 

Angleški jezik 8. – 9. razred 8 0 1 

Nemški jezik 9.razred 2 0 0 

Španski jezik 9. razred 0 3 0 

Zgodovina  8. – 9. razred    

Geografija 6. – 9. razred 3 0 0 

Kemija 8. – 9. razred 0 1 0 

Matemček 7. – 9. razred 1 1 1 

Fizika 8. – 9. razred 11 3 0 

Razvedrilna matematika 6. – 9. razred 6 0 0 

Vegovo tekmovanje 1. – 9. razred 44 2 0 

Astronomija 7. – 9. razred 6 0 1 

Biologija 8. – 9. razred 1 1 0 

Logika  2. – 9. razred 20 2 0 

Bralna značka 1. – 9. razred 270 - 10 

Angleška bralna značka 4. – 9. razred 16 30 19 

Nemška bralna značka 7. – 9. razred 16 5 0 

Španska bralna značka 8. razred 0 0 0 

Knjižni molj - angleščina 8. – 9. razred 5 0 0 

Knjižni molj – nemščina 5. – 7. razred 1 0 0 

 Bober 4. – 9. razred 14 0 0 

Vesela šola 4. – 8. razred 0 0 0 

Slovenski jezik, 1. VIO 3. razred 13 0 0 

Znanje o sladkorni bolezni 8. – 9. razred 5 0 0 

PIŠEK, programiranje 4. – 9. razred 4 0 0 

Angleščina, bralno tekm. 6. - 9. razred 8 0 0 

skupaj 466 49 32 
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NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki BRONASTEGA 
priznanja 

Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki 
ZLATEGA priznanja 

TEKMOVANJE V ZNANJU 
SLOVENŠČINE ZA 
CANKARJEVO PRIZNANJE 
 
 
28 sodelujočih učencev  

 

Mija Besjedica, 4. a 
Brita Domitrović, 4. a Ksenia 
Morozova, 5. a Ema Rutar, 
5. a 
Juta Pucelj, 6. c 
Lara Grobelšek, 6.c  
Ema Šmerc, 6.a  
Zoja Sevčnikar, 6. b 
Matevž Kuhelj, 7. b 
Pia Prešeren, 8. b 
Teo Škrabič, 9. a  
Jurij Weiss, 9.b. 
 

Jurij Weiss, 9.b 
 

/ 
 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
ANGLEŠČINE ZA UČENCE 7. 
RAZREDA 

/ / / 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
ANGLEŠČINE ZA UČENCE 8. 
RAZREDA 
2 sodelujoča učenca 

Daris Spahić, 8.a 
 

/ 
 

Domin Flisar, 8.a 

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

Rok Bizjak, 9. b 
Bine Mramor, 9. b 
Maj Luka Mihelič, 9. b 
Jurij Weiss, 9. b 
Jaka Haclar, 9. b 
Tarik Nuhanović, 9. b 
Maša Bergant, 9. b 
 

 / 

TEKMOVANJE A VER SI LO 
SABES IZ ŠPANSKEGA JEZIKA 
 
5 sodelujočih učencev 

/ Timea Bobik, 9. a 
Ema Breznjik, 9. b 
Tinka Ferenc, 9. b 
 

/ 

TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA 
JEZIKA 
ZA UČENCE 9. RAZREDA 
7 sodelujočih učencev 

 
Taja Kreslin, 9. a 
Teo Škrabič, 9. a 
 

/ / 

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE 
 
15 sodelujočih učencev 
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NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki BRONASTEGA 
priznanja 

Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki ZLATEGA priznanja 

TEKMOVANJE IZ 
GEOGRAFIJE 
9 sodelujočih učencev 

Pia Prešern, 8. b 
Tinka Ferenc, 9.b  
Jurij Weiss, 9.b 
 

/ / 

TEKMOVANJ IZ LOGIKE 
 
58 sodelujočih učencev  

Matic Zorič, 
Andrej Grmek, 
Zoja Sevčnikar, 
Zana Bernik, 
Matevž Kuhelj, 
Natalija Žabjek, 
Gabrijel Domić,  
Neža Bizjak, 
Matej Gnamuš Černelč, 
Tara Kremžar, 
Simon Zagožen Marolt, 
Veronika Kolmanič, 
Pia Prešeren, 
Tilen Novinec, 
Peter Weiss, 
Teo Škrabič, 
Luka Ogrič, 
Maj Luka Mihelič,  
Tinka Ferenc, 
Jurij Weiss. 
 

Matevž Kuhelj, 7.r  Tinka 
Ferenc, 9.r 
 

/ 
 

MATEMČEK 
 
13 sodelujočih učencev 

Pia Prešeren, 8.b Tinka Ferenc, 9.b Matevž Kuhelj, 7.b 

TEKMOVANJE IZ 
RAČUNALNIŠTVA BOBER 
 
26 sodelujočih učencev 

 
 
Matic Zorič, 6. c 
Martin Ferenc, 6.a 
Matevž Kuhelj, 7.b 
Luka Štajner, 7.b  
Gabrijel Domić, 7.c  
Gašper Kranjc, 8.b  
Mark Kranjc, 8.a 
Luka Ogrič, 9. a  
Teo Škrabič, 9. a 
Jurij Weiss, 9. b 
Taja Kreslin, 9. a 
Maj Luka Mihelič, 9. b  
Bine Mramor, 9. b  
Ian Srebot, 9. a 
 

/ / 
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NAZIV TEKMOVANJA 
Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

TEKMOVANJE V 
ZNANJU O SLADKORNI 
BOLEZNI 
 
12 sodelujočih učencev 

Pia Prešeren, 8.b   
Matej Lajevec, 9.b   
Jurij Weiss, 9.b 
Teo Škrabič, 9.a 
 Luka Ogrič, 9.a  
 

/ / 

TEKMOVANJE IZ 
ZNANJA ASTRONOMIJE 
ZA DOMINKOVO 
PRIZNANJE 
 
23 sodelujočih učencev 

Matevž Kuhelj, 7. b 
Veronika Kolmanič, 8. b 
Domin Flisar, 8. a 
Luka Ogrič, 9. a 
Jurij Weiss, 9. b 
Bine Mramor, 9. b 
 

/ Matevž Kuhelj, 7.b 

TEKMOVANJE IZ FIZIKE 
ZA STEFANOVO 
PRIZNANJE 
 
37 sodelujočih učencev 

Simon Zagožen Marolt, 8. a 
Gašper Kranjc, 8. b 
Pia Prešeren, 8. b 
Daris Dizdarević, 8. b 
Peter Weiss, 8. b 
Luka Ogrič, 9. a 
Tinka Ferenc, 9. b 
Matej Lajevec, 9. b 
Teo Škrabič, 9. a 
Jurij Weiss, 9. b 
Taja Kreslin, 9. a 

 
 

Simon Z. Marolt,8.a 
Luka Ogrič, 9.a 
Teo Škrabič, 9.a 

/ 

TEKMOVANJE IZ 
BIOLOGIJE ZA 
PROTEUSOVO 
PRIZNANJE 
 
9 sodelujočih učencev 

Pia Prešeren, 8. b Pia Prešeren, 8.b / 

TEKMOVANJE IZ 
KEMIJE ZA PREGLOVO 
PRIZNANJE 
2 sodelujoča učenca 

/  Simon Zagožen Marolt, 8.a  / 
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NAZIV 
TEKMOVANJA 

Prejemniki BRONASTEGA 
PRIZNANJA: 

Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki ZLATEGA 
priznanja 

VEGOVO 
TEKMOVANJE 
 
162 
sodelujočih 
učencev 
 
 
  

 Maj Gőnc 1.a 
Karolina Bezjak 1.a 
Oliver Jakačić 1.b 
Stefan Pribožič 1.c 
Nejc Bitenc Škvarč 1.c 
Sofija Dobrota 1.b 
Andrija Kragulj 1.a 
Lukas Oliver Prebil 1.b 
Lucija Žabjek 1.a 
 
Anže Moravec 2.b  
 Mark Srebot 2.a  
 Antea Bobik 2.b  
Mija Ciuha 2.a  
Nina Košir 2.a  
Tarik Mahić 2.c  
Viktorija Vujanović 2.b 
 
Eva Humar 3.b  
Lana Lux Pejić 3.b  
 Lukas Lazarević 3.b  
Bert Kerčmar 3.a  
 Jan Škrabič 3.c  
 Marija Todorović 3.c  
Jaka Zorič 3.a  
 Žan Zorić 3.c 
 
Lovro Grobelšek 4.a  
 Anže Plevčak 4.a  
Jaka Terčelj 4.b  
 Mija Besjedica 4.a 
 
Kseniia Morozova 5.a  
Taj Ojstrež Kogovšek 5.b  
Tim Prelesnik 5.c 
 
Zana Bernik 6.c  
 Žan Erdelić 6.b  
 Juta Pucelj 6.c  
 Matic Zorič 6.c  
 
Neža Bizjak 7.a 
Luka Štajner 7.b 
Gabrijel Domić 7.c  
 
Simon Zagožen-Marolt 8.a  
Pia Prešeren 8.b  
Veronika Kolmanič 8.b 
 
 
Luka Ogrič 9.a  
 Teo Škrabič 9.a  
 Tinka Ferenc 9.b  
  

Andrej Grmek, 6.a 
Matevž Kuhelj, 7.b 

/ 
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NAZIV 
TEKMOVANJA 

Prejemniki BRONASTEGA 
priznanja 

Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki ZLATEGA 
priznanja 

VESELA ŠOLA  
 
5 sodelujočih 
učencev 

/ / / 

EPI READING 
BADGE 
(TEKMOVANJE 
ZA ANGLEŠKO 
BRALNO 
ZNAČKO) 
 
 
65 sodelujočih 
učencev  
 
 

Pri tem tekmovanju učenci 
namesto bronastega 
priznanja dosežejo 
priznanje za sodelovanje.  
 
Aneja Đuzić, 4. a 
Lejla Hamzić, 4. a 
Enej Levin, 4. a 
Irman Ljutić, 4. a 
Anabela Mikić, 4. a 
Julija Naglič, 4. a 
Daris Nuhanović, 4. a 
Huso Omerović, 4. a 
Kristijan Pejčić, 4.a 
Ilajna Garibović, 4. b 
Marko Mitevski, 4. b 
Anastasija Ramić, 4. c 
Anel Todorovac, 4. c 
Sanel Todorovac, 4. c 
Nina Zeča, 4. c 
Matej Lajevec, 9. b 
 

 

Timotej Cvijić, 4. a 
Emil Mehmed Dedić, 4. a 
Brita Domitrović, 4. a 
Nemanja Đorđević, 4. a 
Anastasija Mikić, 4.a 
Julija Tiana Vehovec, 4. a 
Anis Žunić, 4. a 
Luka Abbad, 4. b 
Minja Ilić, 4. b 
Ajda Jovanović, 4. b 
Dennis Kosić, 4. b 
Naja Mehić, 4. b 
Mark Nikolič Bajrić, 4. b 
Sara Perkić, 4.b 
Aleks Savić, 4. b 
Anastasija Srdija, 4. b 
Jaka Terčelj, 4.b 
Aleksandar Arsenić, 4. c 
Uma Bajrić, 4. c 
Luna Centa, 4. c 
Petja Dim, 4. c 
Tian Dimoski, 4. c 
Filip Jež, 4. c 
Damjan Medić, 4. c 
Izabela Moravec, 4. c 
Ahmed Nesimović, 4. c 
Lejla Ozegović, 4. c 
Ajda Šarić, 4. c 
Bojan Todorović, 4. c 
Džejlana Turić, 4. c 
 

 

Mija Besjedica, 4. a 
Ema Dedić, 4. a 
Lovro Grobelšek, 4. a 
Zahi Khan, 4. a 
Anže Plevčak, 4. a 
Jaka Rački, 4. a 
Ana Vukotić, 4. a 
Eva Kalšek, 4. b 
Žiga Koprivšek, 4. b 
Tian Prijatelj Grčar, 4. b 
Maj Perme Rasiewicz, 4. b 
Bor Šimičić, 4. b 
Danija Varcar, 4. b 
Aleks Erceg, 4. c 
Vid Furlan, 4. c 
Adin Halilović, 4. c 
Mark Jančar, 4. c 
Leonora Kostić, 4.c 
Naja Munih Stojanović, 4. c 
 

 

 
NAZIV 

TEKMOVANJA 
Prejemniki BRONASTEGA 

priznanja 
Prejemniki SREBRNEGA 

priznanja 
Prejemniki ZLATEGA 

priznanja 

ŠPANSKA BRALNA 
ZNAČKA EPI 
LECTURA  
 

/ / 

 
/ 

RAZVEDRILNA 
MATEMATIKA 
25 sodelujočih 
učencev 

Andrej Grmek, 6. a 
Matevž Kuhelj, 7. b 
Simon Zagožen Marolt, 8. 
a 
Veronika Kolmanič, 8. b 
Tinka Ferenc, 9. b 
Taja Kreslin, 9. a 

/ 

 
/ 
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NAZIV 
TEKMOVANJA 

Prejemniki BRONASTEGA 
priznanja 

Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki ZLATEGA 
priznanja 

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

Priznanje je enotno - 
učenci ga osvojijo, če 
dosežejo zadostno število 
točk. 
 
Matej Lajevec 9.b 
Elena Erceg 9.a 
Jurij Weiss 9.b 
Bine Mramor 9.b 
Alma Avdić 9.a 

 

/ / 

BRALNO 
TEKMOVANJE IZ 
ANGLEŠČINE 
BOOKWORMS 
(KNJIŽNI MOLJ)  
 
 
3 sodelujoči učenci 

Žaklina Mikić, 6.a 
Lana Nedeljković, 6.b 
Matic Zorič, 6.c 

  

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

 
Nik Malijević, 7. a 
Azur Huremović, 7. a 
Dajana Čolić, 7. c 
Elma Ćenanović, 7. c 
Aleksandar Filipović, 8. b 
Juš Janežič, 8. b 
Gašper Kranjc, 8. b 
Jan Rački, 8. b 
Peter Weiss, 8. b 
Taja Kreslin, 9. a 
Luka Ogrič, 9. a 
Teo Škrabič, 9. a 
Matej Lajevec, 9. b 
Ajla Šljivar, 9. b 
Ema Velagić, 9. b 
Jurij Weiss, 9. b 
 

 

 
Matevž Kuhelj, 7. b 
Gabrijel Domić, 7. c 
Gnamuš Černelč, 7. c 
Julija Klopčič, 7. c 
Lukas Kisovec Vinkovič, 8. 
b 
 

 

 

TEKMOVANJE IZ 
NEMŠKE BRALNE 
ZNAČKE (KNJIŽNI 
MOLJ) 
 
 1 sodelujoči 
učenec 
 
 

Učenec, ki je prejel 
priznanje: 
 
Lukas Kisovec Vinkovič, 8.b 
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NAZIV 
TEKMOVANJA 

Prejemniki BRONASTEGA 
priznanja 

Prejemniki SREBRNEGA 
priznanja 

Prejemniki ZLATEGA 
priznanja 

PIŠEK - 
tekmovanje iz 
programiranja z 
delčki 
 
18 sodelujočih 
učencev 

Priznanje za sodelovanje 
prejmejo:  
Matic Zorič, 6. c 
Svit Rutar, 8.a  
Teo Škrabič, 9.a  
Matej Lajevec, 9.b 

/ / 

Tekmovanje iz 
slovenščine za 
Cankarjevo 
priznanje za 1. VIO 
- Mehurčki 
 
13 učencev 

Vsi sodelujoči učenci 
prejemejo priznanje za 
sodelovanje 

/ / 
 
 
 

Bookworms  
(bralno 
tekmovanje iz 
angleščine) 
64 učencev 
 

Učenci prejmejo priznanje za 
sodelovanje. Sodelovali so 
vsi petošolci  v sklopu pouka 
angleščine. 

/ / 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

NAZIV TEKMOVANJA Prejemniki ZLATEGA priznanja za devetletno sodelovanje pri bralni znački 

SLOVENSKA BRALNA 
ZNAČKA 

9. a:  
Alma Avdić 
Luka Ogrič 
Teo Škrabič 
Elena Erceg 
Ian Srebot 
Sara Bajrić 

9. b:  
Jurij Weiss 
Matej Lajevec 
Tai Vrbanić 
Tinka Ferenc 
 

Priznanja za sodelovanje v šolskem letu 2020/21 

Priznanje za opravljeno bralno značko v šolskem letu 2020/21 je prejelo 270 
učencev, 224 na razredni stopnji (1.–5. razred) in 46 na predmetni stopnji (6.–9. 
razred). 
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BRALNA ZNAČKA 

 

V šolskem letu 2020/21 je bralno značko opravilo naslednje število učencev: 

Razred Število bralnih značk Razred Število bralnih značk 

1. a 20 6. a 7 

1. b 15 6. b 8 

1. c 13 6. c 5 

2. a 16 7. a 4 

2. b 17 7. b 1 

2. c 17 7. c 4 

3. a 16 8. a 4 

3. b 17 8. b 3 

3. c 16 9. a 6 

4. a 23 9. b 4 

4. b 8   

4. c 10   

5. a 18   

5. b 10   

5. c 8   

 

Od zgoraj navedenih učencev, ki so opravili bralno značko je 141 deklet in 129 dečkov. Mentorjev 
bralne značke je bilo 19. 
 

Mentor Število bralnih značk Mentor Število bralnih značk 

Sanja Berend 5 Mladen Kopasić 18 

Nataša Frelih 8 Mojca Prelogar 10 

Mojca Miklavčič 10 Sergeja Apat 8 

Mojca M. Brešar 17 Ana Erzar 16 

Kristina Hribar 17 Petra Kromar 10 

Petan, Avbelj 15 Klavdija Šuligoj 23 

Nataša S. Kumljanc 20 Kristina Reberšek 17 

Erži Delić 13 Petra Kavčič 16 

Lucija Glas 16 Judita Mihev  13 

Danica Iskra  18   

 
 
Učencev, ki so vseh 9 let opravljali bralno značko in tako postali zlati bralni značkarji je deset: Jurij 
Weiss,  Matej Lajevec, Tai Vrbanić, Sara Bajrić, Luka Ogrič, Elena Erceg, Teo Škrabič, Alma Avdić, Ian 
Srebot in Tinka Ferenc. Letos je bila za zlate bralne značkarje izbrana knjiga Partljič.doc Toneta 
Partljiča, z ilustracijami Iztoka Sitarja in spremno besedo Draga Jančarja. 
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   

 
 
Pod okriljem Oddelka za šport Mestne občine Ljubljana je bilo letos organirano zgolj eno 
tekmovanje in sicer v atletiki. Kasneje je prišlo do odpovedi vseh načrtovanih šolskih športnih 
tekmovanj za šolsko leto 2020/2021.   
 
Atletski stadion v Šiški, 6. 10. 2020 
 
Kljub epidemiološkim omejitvam je organizatorjem uspelo pripraviti atletsko tekmovanje. OŠ Polje 
se ga je udeležila z ekipo starejših učenk in učencev. Dosegli smo odličen uspeh, saj so fantje končali 
tekmovanje ekipno na 1. mestu! Najbolje so se uvrstili: 
 
2. mesto tek na 60 m Nikolaj Bukurov 
2. mesto tek na 300 m Tomaž Bajc, 3. mesto tek na 300 m Teo Škrabič 
1. mesto met vortexa Matej Lajevec 
2. mesto štafeta 4 x 100 m  ekipa OŠ Polje 1  in 1. mesto štafeta 4 x 100m ekipa OŠ Polje 2 
 

 
Poročilo o tekmovanjih pripravil: Klemen Adamič 

 
 
 
 

 
NAGRADNI IZLETI in EKSKURZIJE, OBISK PRIREDITEV 

 

 

DEJAVNOST UDELEŽENCI TERMIN IZVEDBE ORGANIZACIJA 

Kolesarski krog v okviru tedna 
mobilnosti 

Učenci 7. b 17. 9. 2020 Klemen Arh 

Ogled Predsedniške palače 
Učenci pri izbirnem predmetu 
državljanska kultura 

23. 9. 2020 Mojca Jurič 

Super sobota Druženje in spoznavanje 26. 9. 2020 Vesna Lukežič 

Srečanje predstavnikov šolske 
skupnosti 

predstavniki skupnosti 
učencev 

9. 6. 2021 Nataša Govekar 

Nagradni izlet Štajerska 4. 6. 2021 Renata Krivec 

Vaja evakuacije Vsi učenci in vsi zaposleni 18. 6. 2021 
Judita Mihev 
Marcel 
Theuerschuh 

Izdaja dveh šolskih glasil 
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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15  INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
 
Dejavnosti so bile razpisane z obvestilom za učence in starše, ki so ga učenci prejeli v mesecu 
septembru 2020. Izvajanje dejavnosti je bilo sicer načrtovano od začetka oktobra 2020 do konca maja 
2021, vendar se je načrtovan program zaradi epidemije izvajal le dobra dva tedna, do 15. oktobra 
2020. 
 
 
 

 INTERESNE DEJAVNOSTI  MENTOR, IZVAJALEC RAZRED 

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

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

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

4.  Vesela šola T. Mrhar 4. – 6. 

5.  
Sproščanje s TAI-CHIJEM in CHI-
GONGOM  

K. Hribar 1., 2. 

6.  Igriva matematika T. Mrhar 2. 

7.  Knjižni-CARJI Mateja Drnovšek Zvonar 6., 7.  

8.  Knjižni klub Mateja Drnovšek Zvonar 8., 9. 

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

10.  Cirkuška šola M. Lelas 3. - 9. 

11.  Floorball K. Adamič 7. – 9. 

12.  Poučevanje inštrumentov  Glasbena šola POLMA               3. - 9. 

13.  Ritmična gimnastika za deklice Ritmični klub TIM 1. - 4. 

14.  Ritmična gimnastika za deklice Športno društvo AS 1. - 7. 

15.  Odbojka za deklice ŽOK Tabor 3. – 7. 

16.  Karate  KK ZMAJ 1. – 5. 

17.  Sokolova mala šola katrateja KK SOKOL  3. 

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

19.  Otroška nogometna šola ŠD ONŠ  3., 4. 

20.  Nogomet ND Slavija Vevče  1., 2. 

21.  Košarkaška šola  ŠD OKŠ 1. - 9. 

22.  Kulinarične delavnice V. Mramor 4. – 9. 

 
 
 

DEJAVNOSTI OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
 
 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR  
 
V šolskem letu 2020 / 2021  so  v pevskem zboru prepevali otroci  
od 3. do 5. razreda OŠ Polje.  Večina vpisanih učencev je vaje vestno in redno obiskovalo.  
Preko vaj 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).  
Nastopov zaradi ukrepov od epidemiji v letošnjem letu ni bilo.  
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Od septembra 2020 do februarja 2021 smo izvajali vaje, sprva v šoli, potem na daljavo preko googlovih 
učilnic.  
Po vrnitvi v šolo pa z zborovsko dejavnostjo nismo nadaljevali, saj se ukrepi niso izboljšali.  
Končno število vpisanih otrok  je bilo 23. 
 
Mojca Prelogar, vodja OPZ  
 
 
 
MLADINSKI PEVSKI ZBOR  
 
Mladinski pevski zbor je v tem šolskem letu doživel preobrazbo v vokalno skupino. Vanj se je v 
začetku leta vključilo 8 pevk. Bojazen zaradi možne okužbe je očitno močno vplivala na vpis. Večino 
šolskega leta je pouk potekal na daljavo. V tem času sem pevkam pošiljala upevalne vaje s posnetki 
vaj in razlago pomena posamezne vaje. 
Vsaka ura na daljavo je vsebovala pesem, ki naj bi jo pevke preko besedila in melodičnega posnetka 
usvojile do te mere, da bi jim postala domača in da bi jo po nekajkratnem poslušanju lahko izvedle 
samostojno. Glede na odzive pevk jim je bil ta način poteka pevske vaje prijeten in sproščujoč. 
Vsekakor je bil namen dosežen, saj so pevke po prihodu v šolo vestno obiskovale vaje v živo. Te so 
potekale po “mehurčkih”, kar pomeni, da so ob ponedeljkih vajo obiskovale pevke 7. razreda, ob 
petkih pa pevke 8. in 9. razreda. 
Pevske vaje so potekale vsak ponedeljek 7. šolsko uro in vsak petek v času predure. Velik del vaj je 
bil namenjen vokalni tehniki in tehniki pravilnega pevskega dihanja.  
Nekaj zadnjih vaj je bilo namenjenih prepevanju pesmi, ki so jih dekleta pele v času šole na daljavo. 
Šolsko leto so pevke začele z nastopom na otvoritvi nove knjižnice v Polju, in sicer 4. septembra. Za 
prireditev ob koncu šolskega leta je nekaj pevk iz 7. razreda v organizaciji Petre Kavčič in Petre 
Kromar posnelo državno himno. 
 
 
Silva Jakob, zborovodja 
 
 
 
 

16  PROMETNA VZGOJA 
 
 

V okviru dejavnosti prometna vzgoja so petošolci opravljali kolesarski izpit. 
Teoretični del so učencem odpredavali razredniki Mojca Prelogar, Nataša Frelih in Mladen Kopasić. S 
teoretičnim delom izpita smo začeli v aprilu, končali pa maja. Izpit je opravljalo 65 učencev, uspešnih 
pa je bilo 54. Vsak učenec je imel na voljo tri poizkuse, skupno pa je bil teoretični izpit izvajan v petih 
terminih. 

Praktični del je bil za petošolce prestavljen na jesen, saj smo zaradi epidemije v zaostanku. 

 
Šestošolci so v letošnjem letu opravljali praktični del izpita, in sicer smo začeli že jeseni, končali pa 
šele ob koncu šolskega leta, saj je vmes šolanje precej časa potekalo na daljavo. 
Skupno je izpit uspešno opravilo 49 učencev šestega razreda. 
  
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 

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 

NAJ KNJIGOŽER OSNOVNE ŠOLE 
POLJE 

M. DRNOVŠEK ZVONAR CELO LETO 

MEDGENERACIJSKO BRANJE M. DRNOVŠEK ZVONAR CELO LETO 

ODPRTA KNJIGA: GG4U M. DRNOVŠEK ZVONAR CELO LETO 

VZGOJA ZA TEHNIKO, 
OBLIKOVANJE IN PROSTOR 
(MOL) 

N. RUPEL SEPT. - DECEMBER 

MIKLAVŽEV SEJEM – OŠ POLJE**   DECEMBER 

MEDKULTURNO SODELOVANJE 
(MOL)** 

T. P. ZAVRŠAN SEPT. - DECEMBER 

RAZISKOVANJE ASTRONOMIJE, 
ZGODOVINE IN ROBOTIKE ** 

M. DRNOVŠEK ZVONAR NOVEMBER 

SPRETNI PRSTI 
B. KRAŠOVEC, N. 
SOVINC, A. BIZJAK 

CELO LETO 

 
** Odpadlo zaradi epidemije. 
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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 2020/2021 se je KBP odvijal v štirih skupinah, od tega se je v 4.b program odvijal v 
okviru individualne in skupinske učne pomoči (IiSUP). 
 

Generacija Oddelek Učitelj Število učencev Trajanje Realizacija 

3. razred 3.a Ana Erzar 5 23. 11. 2020 – 7. 8. 2021 63 % 

4. razred 4.a Klavdija Šuligoj 5 7. 9. 2020 – 21. 6. 2021 89 % 

4.b Sergeja Apat 6 17. 9. 2020 – 10. 6. 2021 83 % 

4.c Mojca Miklavčič 6 3. 9. 2020 – 17. 6. 2021 66 % 

 
Krepitev bralne pismenosti je v tem letu potekala okrnjeno zaradi dolgega šolanja na daljavo. V 3. a, 
4. a in 4. b so učiteljice ure izvajale ure tudi na daljavo. Ure so bile namenjene utrjevanju učne snovi, 
branju, krepitvi razumevanja prebranega in bogatenju besednega zaklada. Doprinos tega programa 
je predvsem v bolj individualnem pristopu in nagovarjanju potreb posameznega učenca ter 
sproščenemu usvajanju bralnih veščin. 
 
Po dnevniku zapisala: Andreja Babič Pirker, psihologinja 
 
 
TESTIRANJE BRALNIH ZMOŽNOSTI  
 
V šolskem letu 2020/2021 smo v celoti izvedli ocenjevanje bralnih zmožnosti. 
V prvih in drugih razredih smo bralno zmožnost preverjali individualno s preizkusom OSBZ 
(Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti). V tretjih razredih sta razredničarka in učiteljica 
podaljšanega bivanja v dogovoru z razredničarko s celotnim razredom preverjali 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, Tina Mrhar 

2.a Polona Robida Rous 

2.b Vesna Lukežič, Žan Bricelj 

2.c Nataša Govekar 

3.a Polona Robida Rous 

3.b Polona Robida Rous 

3.c Lucija Glas 

 

Izvajalci so potem rezultate testov združili v preglednico in posredovali učiteljicam, ki so razred učile 
za primerjavo rezultatov. Podrobnejše analize in primerjave generacij konec letošnjega šolskega leta 
nismo uspeli opraviti. 
 
Zapisala: Andreja Babič Pirker, psihologinja 
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SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL 
 
 
Letošnja rdeča nit Zdrave šole je bila »Čas za zdravje je čas za nas«. Namen letošnje glavne teme je 
bilo razvijanje zdravega življenjskega sloga. 
V okviru Zdrave šole smo največ časa posvečali pomenu zdravja in gibanja. Še vedno smo poglabljali 
temo iz prejšnjih let – duševno zdravje. Pri tem smo si  pomagali z gradivom Ko učenca strese stres. 
Poleg teh ustaljenih vsebin smo glede na priporočila NIJZ ponovno namenili več časa vzgoji v 
digitalnem svetu. Delovanje Zdrave šole smo strnili v štiri osnovne naloge: skrb za zdravje, vzgoja v 
digitalnem svetu, Covid - 19.  
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 tem šolskem letu je bilo glasilo na razredni stopnji namenjeno zdravju. V njem so bili zbrani 
literarni in likovni prispevki na tem Moje zdravje. 
Prireditev Pozdrav pomladi je bila obarvana s temo, ki nas je pestila to šolsko leto. Otroci in učitelji 
so predstavili, kako so doživljali zaprtje šole, bolezen, ki nas je zajela in kaj si želijo. V njej so bili 
strnjeni vtisi, ki jih doživljamo ob trenutni epidemiji. 
Več časa smo namenili tudi vzgoji in izobraževanju v realnem in digitalnem svetu. V tem času, kjer 
veliko časa preživimo pred ekrani je namreč nujno, da vemo, kaj so prednosti in ovire digitalnega 
sveta. 
Posebej smo bili pozorni, da smo zaradi nastale situacije COVID-19 delovali v skladu z navodili in 
priporočili NIJZ. 
 
Zapisala vodja tima: Mojca Miklavčič 
 
 

PROJEKT ERASMUS+ 

V letošnjem šolskem letu smo z mesecem majem na OŠ Polje zaključili s podaljšanim triletnim 

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 cilj projekta usposabljanja strokovnih delavcev z zaželenimi 

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

naši šoli.  

Dvanajst strokovnih delavk iz različnih strokovnih področij se je udeležilo enajstih različnih 

strukturiranih tečajev in enega sledenja na delovnem mestu. Na mobilnostih smo udeleženke 

pridobile nove kompetence na področju opismenjevanja, vodenja razreda in težavnih učencev, 

različnih IKT pristopov in oblik učenja. Številne pridobljene nove ideje smo uporabile v razredu in jih 

tudi delile s celotnim kolektivom. Mobilnosti so omogočile tudi razvoj evropske zavesti, nova 

poznanstva in izmenjavo dobrih praks. Nudile so priložnost za razmislek o lastni praksi, o izboljšanju 

le-te ter omogočile osebni in profesionalni razvoj (večja samozavest, sporazumevanje v tujem jeziku, 

analitične spretnosti, sodelovanje v timu). 

Udeleženke smo se povezale v manjše time. V okviru teh timov smo razvijale nove programe in 

dejavnosti za dolgoročno doseganje omenjenih ciljev: 

- program razvijanja predopismenjevalnih zmožnosti s pomočjo senzomotorike, 

- na šoli smo za prvo triado uvedli testiranje na področju branja in bralnega razumevanja ter tako 

pravočasno odkrivamo učence s težavami na tem področju in jim nudimo dodatno pomoč, 
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- uvedli smo program delavnic Krepitev bralne pismenosti (za učence, ki dosegajo podpovprečne 

rezultate na bralnih testih), 

- imeli smo bralne čajanke za učence, 

- uvedli smo program podpore učencem priseljencem pri vključevanju v novo šolsko okolje, 

- intenzivno smo vključevali IKT in nove metode dela na vseh učnih področjih, 

- pričeli smo z izvajanjem tabora Tudi jaz zmorem za učno in socialno šibkejše učence, 

- začeli smo z izvajanjem delavnic za strokovne delavce, na katerih delimo primere dobre prakse. 

Projekt ocenjujemo kot zelo uspešen, saj so bile dejavnosti oblikovane tako, da smo cilje dosegali po 

celotni vertikali osnovne šole. S pristopi, ki so se izkazali za učinkovite, pa bomo nadaljevali tudi v 

prihodnje in jih čim več vključevali v delo v učno šibkih in socialno ranljivejših skupinah. 

 
Vodja projekta:  Sergeja Apat 
 
 
 
PROJEKT SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 
 
V letošnjem šolskem letu smo začeli deliti sadje za shemo šolskega sadja že v mesecu septembru. 
Mleko smo delili v drugi polovici šolskega leta 
Sadje in mleko 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 in mlečne izdelke z veseljem pričakovali in ga v veliki večini tudi zaužili. 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 rešili anketna vprašalnika. 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.  
 
 
Zapisala koordinatorka Sheme šolskega sadja in zelenjave za našo šolo:  
 
 
 
 
 
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 2020/21 zaradi epidemije), prav tako nismo zaradi 
ukrepov sodelovali na Miklavževem glasbenem večeru in na šolskih prireditvah). Učiteljica Mojca 
Prelogar je v začetku leta, dokler so ukrepi dopuščali, izvajala ID zbor v šoli – le vaje, potem pa do 
vključno z mesecem februarjem na daljavo. Ob vrnitvi v šolo so bile dejavnosti zborovskega petja do 
konca šolskega leta odpovedane. Smo pa v letošnjem letu pripravili zaključni zborovski nastop  z 
razrednim zborom – 5. b razred – nastop smo posneli pred prireditvijo v matični učilnici omenjena 
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razreda. Silva Jakob je zborovsko dejavnost izvajala ves čas, saj so ji to okoliščine dopuščale. 
Najmlajši otroški pevski zbor pod vodstvom Kristine Rebršek dejavnosti v tem šolskem letu ni izvajal.   
Učenci so na šolskih prireditvah sodelovali s plesnimi točkami. Le te smo izvajali v mehurčkih in smo 
jih predhodno za prireditve posneli. Aktivno smo likovno ustvarjali (urejanje šolskih vitrin, panojev 
ipd.), izdelovanja šolskih glasil (razredna in predmetna stopnja: Drobtince in Poljubčki), priprav 
različnih prireditev (Prešernov dan, zaključna šolska prireditev). Zopet lahko izpostavimo 
raziskovalne naloge mladih raziskovalcev, ki so dosegli zelo odlične rezultate.  
Učenci višjih razredov – zadnja triada so odlično sodelovali z učiteljicami ob pripravi šolskih 
prireditev – filmska vzgoja.  
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), kar je bilo 
zapisano že v zadnjem poročilu za leto 2019/20.   
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, kljub ukrepom ob epidemiji.  
 
Vodja projekta:  mag. Mojca Prelogar, prof.   
 
 
 
PROJEKT RASTEM S KNJIGO 
 

 
Sodelovali smo v nacionalnim projektom Rastem s knjigo – izvirno slovensko leposlovno delo 
vsakemu sedmošolcu. Zaradi omejitvenih ukrepov glede COVID-19, ni bilo mogoče izvesti obiska 
splošne knjižnice. Kljub temu so učenci prejeli knjigo  slovenskega avtorja Mate Dolenc-a z naslovom 
Kako dolg je čas. 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. 
Antologija pravljic z naslovom Kako dolg je čas je zbirka pravljic za otroke in odrasle. Zbirka je 
zgrajena dvodelno, prvi del pravljic nosi naslov Kopenske, drugi pa Morske. Medtem ko bodo otroci 
v pravljicah sledili zgodbam neposredno, lahko najstniki na ravni simbolov odkrivajo mnoge 
navezave na aktualne družbene dogodke in knjigo berejo tudi kot satiro 
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 
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PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA 
 
V projekt naša mala knjižnica je bilo v šolskem letu 2020/21 vključenih sedem razredov, in sicer en 
oddelek prvega razreda, dva oddelka drugega razreda, trije oddelki tretjega razreda en oddelek 
četrtega razreda. V prvem razredu (1.C) je v projektu sodelovala Judita Mihev, v 2.A razredničarka 
Petra Kavčič ter v 2.B razredničarka Kristina Hribar ter učiteljica OPB Simona Ferenc. V vseh tretjih 
razredih so bili vključeni naslednji učitelji: Ana Erzar, Mojca Jurič, Urška Kostanjšek, Žan Bricelj ter 
Lucija Glas. V skupini OPB za četrti razred pa učiteljica Bojana Bertoncelj. 
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. Učiteljica Ana Erzar je z učenci ustvarila tudi drevo branja, Žan Bricelj pa je 
sodeloval pri literarnem natečaju. 
V šolskem letu 2020/21 so učenci ustvarjali tako z ustvarjalnikom 1 (Petja sprašuje, zakaj je nebo 
modro; Kiosk; Kako prestrašiti pošast; O mišku, ki ni imel sani; Mamin zmaj in Lekarnar Miško), kot 
tudi z ustvarjalnikom 2 (Tine in Bine detektiva: Primer Prepolovilec, Henrikin strešni vrt, Drhteči 
vitez, Čarobni indijski miti, Zeleni popotnik, Skoraj me ni več strah). 
 
Vodja projekta: Mateja Drnovšek Zvonar 
 
 
 
PROJEKT KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA KVIZ  
 
Letošnji knjižnično-muzejski MEGA kviz je nosil naslov S KNJIGO V SVET: OB 60. OBLETNICI BRALNE 
ZNAČKE, saj je Bralna značka v tem letu praznovala 60. leto obstoja. 
V šolskem letu 2020/2021 so bili v MEGA kviz uvrščeni naslednji trije vsebinski sklopi: 
• S knjigo kakor danes, a nekoč nekoliko drugače, 
• »Brati pomeni početi podvige.« (Tone Pavček), 
• Naš veliki bralni klub. 
Sodelovali so učenci, ki so obiskovali interesno dejavnost KnjižniCARJI. 
 
Vodja projekta: Mateja Drnovšek Zvonar 
 
 
 
PROJEKT MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 
 
Slogan Mednarodnega meseca šolskih knjižnic v šolskem letu 2020-21 je bil: "Iskanje poti do zdravja 
in dobrega počutja". Glavni namen je, da šolsko in širšo javnost opozorimo na pomen šolskih 
knjižnic.  
Mednarodni mesec šolskih knjižnic je ravno oktober. Šolarji so morali oditi na daljavo že 19. oktobra 
2021, zato smo imeli za dejavnosti na voljo le dobra dva tedna. Vseeno smo se v dejavnosti vključili z 
naslednjimi dejavnostmi: 

- izvedli smo obisk prvošolcev in drugošolcev na centralni šoli in jim podarili knjige, 

- z učenci smo ustvarjali plakate na temo Knjižnica je zakon ker: … in Biti odprte glave pomeni 

…, 

- učenci so poiskali tudi naj bralne kotičke in bralne kotičke z razgledom ter izdelali plakate, ki 

so nato viseli v šolski knjižnici. 

 
Vodja projekta: Mateja Drnovšek Zvonar 
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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 četrto leto zapored priključila projektu. V projektu so sodelovali učenci 6. in 9. 
razredov in posamezne učiteljice. Kljub korona letu smo prebrali kar 5 knjig: Care Santos: Laž, 
Harriet Beecher Stowe: Koča strica Toma, Vinko Möderndorfer: Kit na plaži, Cvetka Sokolov: Reči, ki 
jih ne razumem, Bogdan Novak: Grajski strah. 
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. Zaradi situacije s COVID-19 smo dve 
srečanji izpeljali na daljavo, tri srečanja pa v živo. 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 šest različnih leposlovnih del. 
Naslovov knjig se ne izda, do njih učenci pridejo skozi reševanje ugank in nalog. V šolskem letu 
2020/21 je bil projekt nadgrajen tudi s sodelovalnim učenjem in tekmovanjem v programu 
Classcraft. 
V šolskem letu 2020/21 so v projektu sodelovale 3 ekipe. Knjige, ki so bile tema projekta letos so 
bile: Pismo angleški kraljici; Laž; Čez potok, ne čez most; Gorila na luni; Sara in pozabljeni trg ter 12 
pesmi. Učenci so na koncu močno izgubili motivacijo, saj je šlo za devetošolce, ki so se zelo dolgo 
šolali na daljavo, ko pa so se vrnili so se osredotočili na pridobivanje ocen in valeto. 
 
Vodja projekta: Mateja Drnovšek Zvonar. 
 
 
 
NAJKNJIGOŽER OŠ POLJE 

V šolskem letu 2020/21 smo se odločili, da bomo izvedli projekt Najknjigožer OŠ Polje, da bi na ta 
način spodbujali branje. V začetku šolskega leta so bili v ta namen izdelani prav posebni plakati, ki so 
bili razstavljeni v vitrini pred knjižnico. Nekoliko je na to vmes posegla karantena in zato smo pravila 
nekoliko spremenili. 
Razred, ki se je najbolj izkazal v branju je bil 3. c (802 knjigi). Sledili so: 3. a (630 knjig), 4. a (583 
knjig), 5. a (551 knjig) in 3. b (491 knjig). Njim so sledili prvošolčki in drugošolci, ki pa so bili nekoliko 
omejeni z obiski, saj na obisk v šolsko knjižnico prihajajo le na vsakih 14 dni. Na predmetni stopnji po 
branju močno izstopa 6. c razred (288 knjig), ki knjige prebere, učenci si jih priporočajo med seboj, a 
jih ne povedo za bralno značko. 
V načrtu je, da se naslednje šolsko leto izbor nekoliko nadgradi in ovrednotil tudi z nagrado. 
 
Vodja projekta: Mateja Drnovšek Zvonar. 
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VZGOJA ZA TEHNIKO 
 
Učenci so poleg obveznega pouka spoznali še različna področja tehnike in tehnologije; kot so 
programiranje, elektronika, izdelava večjega pohištva iz lesa, izdelava izdelkov za dom, popravljanje 
orodij, skrb za okolje … S tem smo jim želeli pokazati uporabnost in pomembnost tehniških znanj. 
Namen je bil, da učenci razvijajo kritično mišljenje in se spoznajo pomen tehnike v vsakdanjem 
življenju. Želeli smo tudi motivirati učence za tehniške smeri, mogoče tudi nadaljevanje izobrazbe v 
tej smeri. 
V letošnjem šolskem letu žal nismo uspeli izvesti vseh zadanih dejavnosti, zaradi zaprtja šol in učenja 
na daljavo.  
 
Vodja projekta: Nika Rupel 
 
 
 
SODELOVANJE V AKTIVNOSTIH Z ORGANIZACIJO RDEČEGA KRIŽA  
 
V letošnjem šolskem letu smo v okviru Rdečega križa načrtovali sodelovanje v dveh dobrodelnih 
zbiralnih akcijah. Prva akcija ni bila izpeljana zaradi objektivnih okoliščin (epidemije Covid 19), saj je 
potekal v času načrtovanega termina akcije pouk na daljavo.  
Drugo zbiralno akcijo – Otroci za otroke – pa smo uspešno izpeljali. V okviru akcije smo zbirali nove 
šolske pripomočke in denarna sredstva za otroke iz socialno in materialno ogroženih družin, ki 
prejemajo pomoč RKS – OZ Ljubljana. Akcija pa je bila namenjena tudi krepitvi solidarnosti in sočutja 
med mladimi ter je omogočila priložnost za aktivnosti in pogovor na temo medsebojne pomoči, 
prostovoljstva in solidarnosti.  
Zbiralna akcija je potekala od 17. 5. 2021 do 28. 5. 2021. Učenci so se dobro odzvali na akcijo in 
skupaj smo zbrali 310,84 evra ter veliko šolskih potrebščin (torbe, zvezke, barvice, flomastre, lepila, 
peresnice, tempera barve, voščenke, čopiče, različna pisala, radirke, šilčke, nalepke, das mase, 
vodene barvice itd.).  
 
V naslednjem šolskem letu načrtujemo ponovitev zbiralne akcije, poskusili bomo izpeljati obe.  
 
Zapisala: Lucija Glas, prof. razrednega pouka 
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST  
 
V letošnjem šolskem letu so mladi raziskovalci pod vodstvom mentorjev izdelali 11 raziskovalnih 
nalog, ki so jih predstavili na 34. regijskem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev 
Ljubljane »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost 2021«. 55. državno srečanje mladih raziskovalcev je 
potekalo v Murski Soboti.  

 
 

 
RAZISKOVALNE 

NALOGE 2020-21 
PODROČJE RAZISKOVALCI MENTOR 

 

brona

sto 

prizna

nje 

 

srebrn

o 

prizna

nje 

 zlato 

prizna

nje 

1.  
Spletna aplikacija za 
generiranje nalog iz 
fizike 

računalništvo Matej Lajevec, 9. b 
mag. Polona 
Theuerschuh 

   

2.  
Načini merjenja 
težnega pospeška 

fizika in 
astronomija 

Luka Ogrič, 9. a, 
Teo Škrabič, 9. a 

mag. Polona 
Theuerschuh 

   

3.  
Opustela slovenska 
vas Vršič 

etnologija 
Domin Flisar, 8. a, 
Svit Rutar, 8. a 

mag. Polona 
Theuerschuh    

4.  
Vpliv Covid-19 na 
turistično sezono na 
Bledu 

turizem 
Gašper Kranjc, 8. b, 
Simon Zagožen 
Marolt, 8. a 

mag. Polona 
Theuerschuh    

5.  
100. Obletnica 
koroškega plebiscita 

zgodovina Jurij Weiss, 9. b 
mag. Mateja 
Drnovšek    

6.  
Tradicija 
godbeništva 

etnologija 
Pia Prešeren, 8. b, 
Zoja Jovanović, 7. c 

mag. Mateja 
Drnovšek    

7.  

Avtomobilizem v 
preteklosti, 
sedanjosti in 
prihodnosti 

tehnika 
Tai Vrbanić, 9. b, 
Tomaž Bajc, 9. b 

mag. Mateja 
Drnovšek 

   

8.  
Pod drevesnimi 
krošnjami  

turizem 
Tinka Ferenc, 9. b, 
Taja Kreslin, 9. a 

mag. Mateja 
Drnovšek    

9.  

Polje v mozaiku 
slovenske in 
svetovne kulturne 
dediščine 

etnologija 
Natalija Žabjek, 7. 
a, Neža Bizjak, 7. a, 
Ines Repar, 7.A 

mag. Tatjana 
Pecin 
Završan 

   

10.  
Ko kamni 
spregovorijo 

zgodovina Lina Zulić, 7. a 
mag. Tatjana 
Pecin 
Završan 

   

11.  Varnost na internetu 
računalništvo 
in informatika 

Ema Rutar, 5.a 
Mladen 
Kopasić 
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DELAVNICE ZA UČENCE 
 

Zdravstvenovzgojne delavnice – predmetna stopnja 
V šolskem letu 2020/2021 smo v sodelovanju z go. Anjo Gradišek, medicinsko sestro dva sklopa 

zdravstvenovzgojnih delavnic - ene na temo preventive pred covid-19, druge pa na vsebine 

prilagojene starostnemu razredu otrok. Preventivne delavnice o covid-19 so bile izvedene v celoti. 

Ostale zdravstvenovzgojne delavnice pa so v 6. razredih potekale v živo z enim oddelkom, z dvema 

pa na daljavo preko Zooma. Preostale delavnice od 7. do 9. razreda pa so odpadle. 

Tabela 2. Delavnica na temo preventive pred covid-19. 

razred datum šol. ura 

6.a četrtek, 17. 9. 2020 1. šol. ura 

6.b četrtek, 17. 9. 2020 3. šol. ura 

6.c četrtek, 17. 9. 2020 2. šol. ura 

7.a torek, 29. 9. 2020 5. šol. ura 

7.b torek, 29. 9. 2020 4. šol. ura 

7.c torek, 29. 9. 2020 6. šol. ura 

8.a sreda, 16. 9. 2020 1. šol. ura 

8.b sreda, 9. 9. 2020 1. šol. ura 

9.a sreda, 23. 9. 2020 4. šol. ura 

9.b sreda, 23. 9. 2020 5. šol. ura 

 

Tabela 3. Zdravstvenovzgojne delavnice od 6. do 9. razreda. 

razred tema izvedba datum šol. ura 

6.a Odraščanje Zoom sreda, 18. 11. 2020 ob 14. uri 

6.b Odraščanje v živo sreda, 4. 11. 2020 1. in 2. šol. ura 

6.c Odraščanje Zoom sreda, 18. 11. 2020 ob 14. uri 

7.a Pozitivna samopodoba odpadlo     

7.b Pozitivna samopodoba odpadlo     

7.c Pozitivna samopodoba odpadlo     

8.a - 1. skupina Temeljni postopki oživljanja odpadlo     

8.a - 2. skupina Temeljni postopki oživljanja odpadlo     

8.b - 1. skupina Temeljni postopki oživljanja odpadlo     

8.b - 2. skupina Vzgoja za zdravo spolnost odpadlo     

9.a Vzgoja za zdravo spolnost odpadlo     

9.b Vzgoja za zdravo spolnost odpadlo     

 
 
 Tekmovanje za čiste zobe za učence od 1. do 5. razreda v tem šolskem letu zaradi ukrepov za 

preprečevanje širjenja korone ni bilo izpeljano.  

 Samo eno življenje imaš (RKS-OZ Ljubljana s podporo Mestne občine Ljubljana), 16. 4. 2021, 

delavnice  za učence 5. razredov  

 Zelena energija in trajnostni razvoj za 4. razrede, 14. 5. 2021 in 17. 5. 2021, izvajalec ZETRa4 
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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 

Nenasilna komunikacija DobroBit, Dimitriy Kopina, s.p. 
27. 8. 2020 
23. 9. 2020 
29. 9. 2020 

Uporaba Google učilnice Denis Klančič 27. 8. 2020 

Pridobivanje raznovrstnih dokazov o 
učenju in znanju pri pouku na daljavo 
(delavnice na daljavo) 

Zavod RS za šoltvo 
2. 12. 2020 
8. 12. 2020 
16. 12. 2020 

 
 

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; 

- preizkus otrok glede pripravljenosti za vstop v šolo; 

- 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. 

 
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 zunanje strokovne službe; 

- 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; 

- specialno-pedagoška in psihološka diagnostika za ugotavljanje težav; 

- sodelovanje pri pripravi šolskih poročil za otroke s posebnimi potrebami; 

- sodelovanje in posvetovanje s komisijami za usmerjanje teh otrok; 

- sodelovanje v strokovnih skupinah; 

- spremljanje in koordiniranje dela z zunanjimi institucijami. 

 
UČENCI PRISELJENCI 

- postopek vpisa učencev priseljencev; 

- vključevanje učencev v izobraževanje in njihovo spremljanje; 
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- vodenje in podpora učiteljem in priseljenim družinam. 

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

- identifikacija nadarjenih učencev (testiranje, zbiranje podatkov); 

- koordinacija dela z nadarjenimi učenci in mentorji od 5. do 9. r; 

- načrtovanje področij dela z nadarjenimi učenci in mentorji za naslednje šolsko leto. 

 
POKLICNA ORIENTACIJA 
- priprava rokovnika za učence 9. razreda o poteku vpisnega postopka v SŠ; 

- organizacija dneva dejavnosti na temo seznanjanja s poklici; 

- roditeljski sestanek s starši in učenci 9. razreda na daljavo (Zoom); 

- individualni razgovori z učenci in starši na daljavo (Zoom); 

- vpis učencev v SŠ; 

- spremljanje stanja prijav in prenosov v SŠ; 

- obveščanje o pogojih za pridobitev Zoisove, kadrovske in republiške štipendije; 

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

- svetovanje staršem in otrokom, ki zaključijo osnovnošolsko obveznost. 

 

Tabela 1. Vpis v srednješolske programe letošnjih devetošolcev (oddan vpisni list). 

šolsko leto gimnazijski programi 4-letni strokovni 
programi 

3-letni poklicni 
programi 

2020/2021 40 % 47 % 9 % 

 
SOCIALNO – EKONOMSKA POMOČ IN PODPORA DRUŽINAM 

- subvencioniranje šole v naravi ter zbiranje in priprava dokumentacije; 

- sodelovanje z ZPM Moste-Polje (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, specialnimi pedagogi). 

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

jesenskem in poletnem obdobju. 

 
DEJAVNOSTI V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO 

- Tedensko spremljanje dela učencev na daljavo; 

- pomoč pri koordinaciji toplega obroka na šoli; 

- koordinacija učne pomoči ob delu na daljavo; 

- podpora učiteljem pri izvajanju dela na daljavo; 

- pomoč pri tehnični podpori učencem; 

- sodelovanje z društvom Duh časa in ZPM za tehnično opremo za učence; 

- koordinacija prostovoljstva študentov PeF, FSD in FF. 

 

DRUGO 
- supervizijska srečanja s supervizorko Julijo Pelc – zaradi Covid-19 smo v šolskem letu 

2020/2021 imeli le dve srečanji; 
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- koordinacija zdravstvenovzgojnih delavnic; 

- organizacija in koordinacija preventivnih delavnic in predavanj za učence; 

- 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; 

- 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 med učenci. 

 
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

- CSD Moste-Polje; 

- Cona Fužine, Cona Polje; 

- Točka; 

- ZD Moste-Polje; 

- ZD Center – Metelkova; 

- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana; 

- 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; 

- Inšpektorat za šolstvo; 

- Policijska postaja Moste-Polje; 

- 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 Pirker, 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.  
Delo je bilo nekoliko drugačno kot pretekla šolska leta, saj so šole zaprli v drugi polovici oktobra in 
so se učenci naslednja dva meseca šolali od doma. Po  Silvestrovem pa so se v šolo vrnili le prvi trije 
razredi. V tem času smo vsem učencem omogočili izposojo iz šolske knjižnice. Pri nekaterih učencih 
je to zelo dobro zaživelo. 
Čas, ko v šolski knjižnici ni bilo običajnega vrveža smo izkoristili tako, da smo celotno leposlovje 
končno opremili z novimi nalepkami in ne prihaja več do težav z izposojo. Pred tem so bile zaradi 
konverzije starejše knjige še opremljene z nalepkami WINKNJ ali celo starejšimi, zaradi česar COBISS, 
nekaterih knjig ni želel izposoditi in se je zato vzporedno izposojalo tudi še v programu WINKNJ. 
Sočasno smo tako tudi preuredili samo postavitev leposlovnih knjig. Enak postopek nas čaka še z 
neleposlovnimi deli. Tudi Poezija in neleposlovna dela, ki se največkrat izposoja je že opremljeno z 
novimi nalepkami in zato smo po vrnitvi učencev s šolanja na daljavo prešli na izposojo izključno s 
programom COBISS. 
Nov pomemben dejavnik je bil tudi, da so si učenci prvih in drugih razredov knjige ponovno začeli 
izposojati v šolski knjižnici, saj se je splošna knjižnica preselila v nove prostore. 
 
 
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. Največja koncentracija učencev je bila po 12.00 
uri. Število obiskov je bilo potrebno zaradi ukrepov močno omejiti po vrnitvi učencev v šolo. Povsod 
so imeli zelo jasna navodila, tako glede razkuževanja rok, razdalje med učenci, vračanja knjig in 
nošenja mask. V knjižnici je bilo omejeno tudi sočasno število otrok. 
Posamezni razredi na razredni stopnji so imeli organizirano tedensko obiskovanje knjižnice. V ta 
namen so imeli tudi rezervirano knjižnico samo za njih. Ker so bili v mehurčku so se tudi v mesecu 
januarju vrnili na redne ure obiskovanja knjižnice. 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.  
V šolskem letu 2020/21 smo izvedli tudi veliko večje število KIZ-ov (Knjižnično informacijskih znanj), 
kot smo jih preteklih nekaj let. Ta trend se je izkazal za zelo pozitivnega in bi ga bilo smiselno 
ohranjati. 
Kljub dolgotrajnemu zaprtju šol in šolanju od doma za precej dolgo obdobje je bilo v šolskem letu 
2020/21 izposojenih skoraj še 1x toliko gradiva kot leto pred tem. V šolskem letu 2020/21 je bilo 
izposojenih kar 7.923 enot gradiva. V večini gre za leposlovna dela in strokovno literaturo za 
izdelavo seminarskih nalog.  
Iz učbeniškega sklada je bilo izposojenih 2074 izvodov učbenikov ter predanih v trajno last 183 
kompletov delovnih zvezkov za prvo triado. 
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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, 

 odprta knjiga: GG4U, 

 opravljali bralno značko, 

 sodelovali v projektu medgeneracijsko branje in 

 naj knjigožer OŠ Polje. 

 
 
NABAVA IN ODPIS GRADIVA 
Ob začetku šolskega leta 2020/21 smo nabavili nove učbenike za kemijo v 8. in 9. razredu, saj smo 
dobili novo učiteljico kemije, ki je izrazila željo, da bi delala po novejših učbenikih. Ob koncu 
tekočega šolskega leta smo za šolsko leto 2021/22 naročili 55 delovnih zvezkov za prvošolce, 63 
kompletov delovnih zvezkov za drugošolce in 60 delovnih zvezkov za tretješolce, ki jih je potrebno 
evidentirati v posebni aplikaciji v COBISS-u. Nabavili smo tudi nove učbenike za matematiko po 
celotni vertikali na predmetni stopnji. Glede na trenutno število učencev smo nabavili 70 enot za 6. 
razred, 75 enot za 7. razred, 70 enot za 8. razred in 60 enot za 9. razred. Dokupili smo tudi 52 
izvodov različnih učbenikov po celotni vertikali, ki jih za naslednje šolsko leto primanjkuje zaradi 
dotrajanosti, iztrošenosti in nekaj uničenih učbenikov.  
 
Nabavili smo 520 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 191 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 9. 7. 2021 smo odpisali 146 enot večinoma izredno zastarelega gradiva, ki je že razpadalo ali pa 
je izredno zastarelo in neuporabno. Odpisa je bilo precej manj kot pretekla leta in je skladno s 
smernicami in priporočili za odpis gradiva v šolski knjižnici. V knjižnici se sicer še vedno nahaja precej 
gradiva, ki v šolsko knjižnico ne sodi in je bilo v času nastanka knjižnice do približno leta 2000 
knjižnici podarjeno. Ko bo prišel čas za preureditev postavitve neleposlovnih del, se lahko ponovno 
zgodi, da bo prišlo do nekoliko več odpisa zastarelega gradiva. Knjižnico je treba aktualizirati in 
slediti sodobnim smernicam. 
 
V fondu učbeniškega sklada smo odpisali 432 enot gradiva iz učbeniškega sklada. Od tega so bile 
odpisane vse enote Skrivnosti števil in oblik 6. do 9. razred, ter učbenik za kemijo v 8. in 9. razredu, 
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 4 let izposoje. 
 
Knjižničarka: Mateja Drnovšek Zvonar 
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21  ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV IN OTROŠKI PARLAMENT 
 
 
V šolskem letu 2020/2021 so bili učenci OŠ Polje vključeni v šolsko skupnost učencev preko 
izvoljenih predstavnikov svojih oddelkov.  
Učenci so izvolili predsednico šolske skupnosti. Predsednica je bila v tem letu učenka 8. razreda, Pia 
Prešeren. Pri pripravi na srečanja šolske skupnosti in otroškega parlamenta so aktivno sodelovali 
učenci Erik Sevčnikar iz 9.b, Pia Prešeren iz 7.c in Zoja Jovanović iz 6.c razreda. Izvedli smo dve 
srečanji šolske skupnosti. V oktobru smo izvedli prvo srečanje, kjer smo se pogovorili o poteku 
šolskega leta in prilagoditvah, ki nas čakajo zaradi epidemije Covida-19. Predstavili smo tudi akcijo v 
okviru programa Otroškega parlamenta na temo Moja poklicna prihodnost. Učenci so bili 
povabljeni, da sodelujejo v fotonatečaju Poklic mojih staršev. Zaradi epidemije nam izvedbe akcije ni 
uspelo izvesti do konca. Po ponovnem odprtju šol in izboljšanju razmer smo se ponovno srečali v 
mesecu juniju, ko smo izvedli tudi Šolski parlament, kjer so se predstavniki šolske skupnosti 
pogovorili z ga. ravnateljico, ga. pomočnico in svetovalnimi delavkami. Srečanje smo prilagodili ter 
ga izvedli ločeno za učence od 1. do 5. razreda in za učence 6. do 9. razreda. Izvedli smo pogovor na 
temo epidemije in življenja učencev v času šolanja na daljavo. Učenci so se odlično pripravili in 
aktivno sodelovali s konstruktivnimi predlogi. Zelo so izrazili, da si ne želijo ponovnega zapiranja šol. 
Predstavnik OŠ Polje, Erik Sevčnikar, se je udeležil tudi Mestnega otroškega parlamenta, ki je 
potekal interaktivno preko Zooma. 
Ostale aktivnosti, ki jih običajno izvedemo v okviru šolske skupnosti in otroškega parlamenta, smo v 
tem letu zaradi posebnih razmer odpovedali. 
 
 

Zapisala: Nataša Govekar,  
mentorica šolske skupnosti in otroškega parlamenta    
 
 
 
    

ŠOLSKA PREHRANA 
 
Nataša Javornik, organizator šolske prehrane 
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22  PEDAGOŠKA PRAKSA  
 

 

Mentor Študent Fakulteta Letnik študija Smer študija Čas opravljanja prakse 

Klavdija 
Šuligoj 

Lara 
Konečny 
Kovač 

Pedagoška 
fakulteta 
Univerze v 
Ljubljani 4. letnik razredni pouk 

20 dni;   26.3.2021-
23.4.2021 

Mojca 
Prelogar Špela Brlan 

Pedagoška 
fakulteta 
Ljubljana 4. letnik razredni pouk 26. 3. - 23. 4. 2021 

Damjana 
Govekar 

Tjaša 
Bambič 

Fakulteta za 
socialno delo 

1. letnik/ II. 
stopnje socialno delo 

80 ur, v času od novembra 
do aprila  

Nataša 
Govekar 

Manca 
Ivanjko 

Pedagoška 
fakulteta 2. letnik 

socialna 
pedagogika 10 dni, 19. 4. do 7. 5. 2021 

Mateja 
Petan Anja Novak 

Pedagoška 
fakulteta 4./5. razredni pouk 

25 PU - v marcu, aprilu in 
maju 2021 

Mateja 
Petan 

Petra 
Novak 

Pedagoška 
fakulteta 2. letnik razredni pouk 

2 tedna, 16.-20. november 
2021 (na daljavo) ter 12.-
16.4.2021 

Alenka 
Kocjančič 

Hana 
Prelog 

Fakulteta za 
šport 2. letnik pedagoška marec - maj 2020 

Vesna 
Srše Lara Kovač 

Fakulteta za 
šport 

1. letnik 
drugostopenjsk
ega šolanja športna vzgoja Od 1.3. - 18.6. (67 ur) 

Lucija Glas Sara Jurjec 

Pedagoška 
fakulteta v 
Ljubljani 1. letnik razredni pouk 5 dni 

Mladen 
Kopasić 

Sanja 
Ivančević 

Pedagoška 
fakulteta v 2. letnik razredni pouk 5 dni (16.-20. 11. 2020) 

Sergeja 
Apat Anja Novak 

Pedagoška 
fakulteta v 
Ljubljani 5. letnik (3 + 2) razredni pouk 

14 dni, od 3. 5. do 14. 5. 
2021 

 

 

 



 
                                               

Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2020/2021 
 

70 

 

23  PRIDOBITEV UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV 
  
      (01.09.2020 – 30.06.2021) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                               

Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta s samoevalvacijo za šolsko leto 2020/2021 
 

71 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letno poročilo o samoevalvaciji šole 

 

za šolsko leto 2020/2021 
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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. 

Po pomladanski izkušnji nas je v oktobru 2021 ponovno doletela izkušnja zaprtja šol in delo 

na daljavo. Ta izkušnja je bila veliko daljša in je imela tudi globje posledice za vse 

udeležence. 

Izzivov in nalog je bilo veliko, a smo skupaj zmogli. Vzpostavili smo enoten kanal 

komunikacije z učenci in starši. Opredelili smo način dela, spremljanja dela učencev in 

obveščanja staršev. 

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

poučevanjem in učenjem na daljavo v času epidemije Covid-19 v okviru naše šole. 

 

Med učenci naše šole smo izvedli raziskavo in sicer smo povabili k reševanju spletnega 

vprašalnika učence od 5. do 9. razreda. Vsebina vprašalnika je bila opredeljena z vprašanju o 

delu na daljavo, uporabi eUčilnice, pouku preko spleta ter počutju in prostemu času 

 

Vprašalnik 
 

Odziv učencev je bil odličen. Rezultati so povzeti v tabeli: 

oddelek N % 

5. a 20 95% 
5. b 16 70% 

5. c 15 75% 

6. a 27 96% 

6. b 22 85% 

6. c 14 52% 

7. a 13 68% 

7. b 15 75% 

7. c 18 95% 

8. a 24 92% 

8. b 17 63% 

9. a 20 71% 

9. b 21 81% 
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moški 138 82% 

ženski 104 74% 

vsi sodelujoči 242 78% 

Na vprašanje, kako redno opravljajo svoje šolske obveznosti, so odgovorili takole: 

 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r 

Obveznosti ne opravljam. 0% 0% 0% 2% 0% 

Obveznosti redko opravim. 2% 5% 0% 5% 0% 

Obveznosti včasih opravim,  

včasih ne. 

18% 16% 7% 20% 10% 

Obveznosti večinoma  

opravljam redno. 

37% 29% 46% 39% 49% 

Vsak dan naredim vse. 43% 51% 48% 34% 41% 

 

Torej izstopajo učenci 6. in 7. razreda glede rednega opravljanja obveznosti. 

 

V času dela na daljavo so se morali učenci glede pomoči organizirati na drugačen način. 

Spodnja tabela prikazuje, kako drugače kot sicer je potekala tovrstna pomoč: 

  vsi učenci 

starši 52% 

brat, sestra 20% 

sošolci (preko družbenih omrežij) 24% 

študent, prostovoljec/-ka 7% 

učitelj/-ica (DSP), svetovalna delavka 11% 

nihče, delam sam/-a 35% 

 

Za čas dela na daljavo smo organizirali pouk preko Google učilnic in se dogovorili, da vsaj  1 

uro pouka tedensko učitelj izvede preko aplikacije Zoom. 

Za uporabo Google učilnic smo izvedli tudi interno izobraževanje. 

Učenci so delo v teh učilnicah ocenili takole: 

 

 

 

 

 

 

 

• Kako sam/-o sebe ocenjuješ, da se znajdeš v eUčilnici? 
 

• Večina učencev poroča, da se dobro znajde ali pa povsem obvlada eUčilnico (88 %). 
 

• Kaj bi pohvalil? 
• 71 % - nimam posebnih pripomb 
• 23 % izpostavilo: enostavnost (41), preglednost (39), dostopnost (27) + „ni veliko mailov“. 

 
• Kaj bi spremenil? 

• 91 % - ničesar 
• Manj nalog, daljši rok oddaje, manj snovi, objava nalog v naprej, urnik Zoomov … 
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Tudi mnenje učiteljev podpira uporabo Google učilnice, največja prednost je zanesljivost 

delovanja, preglednost učilnice in organizacija (vse na enem mestu). 

Učenci so pohvalili: 

 

 

 

 

 

 

 

In podali nekaj predlogov: 

 

 

 

 

 

 

 

V okviru vprašalnika nas je zanimalo tudi počutje učencev in način preživljanja prostega časa 

v teh zahtevnih razmerah. Na vprašanje, naj z nekaj besedami opišejo svoje počutje, so se 

odzvali takole: 

 

 

 

 

• Vsi predmeti so bili vsaj v 20 % pohvaljeni glede na število učencev, ki predmet obiskujejo. 
• Pohvale 

• dobra razlaga, 
• ravno prava količina dela, 
• zoom ure, 
• zanimive naloge, 
• utrjevanje, vaje, 
• organizacija učiteljev, 
• prijaznost … 

• več/manj zoomov (tukaj so mnenja zelo deljena), 
• manj nalog, 
• več razlage, 
• manj pisanja, 
• krajša in lažja snov, 
• več vaj … 
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Iz njihovih opisov je razvidno, da najbolj izstopa občutek dolgčasa, pogrešajo vrstnike, 

prijatelje, pojavlja se občutek zaspanosti, veliko več veselja je pri fantih kot pri dekletih. Pri 

dekletih je tudi več zaskrbljenosti in žalosti. 

Prosti čas so preživljali na naslednje načine: 

 

Pri fantih močno izstopa igranje računalniških igric ter gledanje videov na youtubu, pri 

dekletih pa poslušanje glasbe sprehodi zunaj, ustvarjanje, klepet s prijateljicami po telefonu 

in opravljanje domačih opravil. Bolj podroben vpogled v te dejavnosti pojasnjuje spodnji 

graf: 
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Na vprašanje, kaj v času »zaprtja« najbolj pogrešajo, so odgovarjali takole: 

 

 

 

 

Pričakovano, da najbolj pogrešajo svoje vrstnike in druženje z njimi in nato prepoznajo 

pomen svobode gibanja. 

 

Ob koncu so navedli odgovore na vprašanje »Kaj si se v tem času naučil zase?«. 

Povzemam nekaj odličnih odgovorov v originalnem zapisu: 

• Ceniti stvari: »Da moram ceniti vsak trenutek v mojem življenju«, »Da moraš ceniti, 

da lahko hodiš v šolo normalno.« 

• Biti samostojen: »V prvem valu nisem zmogla sama vse dokončati, in sem si rekla da 

nikoli nebom bila sposobna dokončati šole na daljavo in zdaj znam vse naredim 

SAMA.« 

• Sprotnega dela: »Odgovornost do dela in da moram obveznosti opraviti vsak dan 

sproti.« 

• Skrbi zase in za druge: »Da je potrebno upoštevati pravila in najbolje skrbeti zase« 

• Kako pomembni so prijatelji: »Življenje brez ljudi okoli tebe je ena velika beda.« 
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• Da zmorejo več: »Da sem zmožna narediti več kot mislim ( začela sem dobivati 

veliko boljše ocene!!)« 

• Da je pouk v živo boljši, uporabe računalnika, da je trud pomemben, potrpežljivosti, 

odgovornosti, hvaležnosti, organizacije, da smo odvisni od telefonov … 

• »Da je bolje imeti šolo v učilnicah kokr šola na daljavo.« 

  

 

Usmeritve za naslednje šolsko leto 

 

Po vrnitvi učencev k pouku v šolskih prostorih smo zaznali velik upad motivacije za šolsko delo, še 

več nemira v učencih in med njimi. 

Zato, da bo mogoče vsaj omiliti, če že ne odpraviti posledice dolgotrajnega izobraževanja na daljavo, 

predlagam ukrepe na področju normativov v osnovnih šolah.  

Ministrstvo za šolstvo bi se moralo lotiti naslednjih nalog: 

- vsaj eno leto povečanje sistemizacije za učitelja individualne in skupinske pomoči iz 0,5 na 

oddelek na 1 uro na oddelek. S tem bi posamezna šola lahko pomagala učencem pri 

odpravljanju učnih in tudi psiholoških težav. Dodatne ure sistemizacije bi lahko šola prosto 

razporedila v skladu s problematiko na šoli. 

- začasno sistemizacijo drugega učitelja v prvem razredu za vse ure pouka. 

- začasno sistemizacijo učitelja športa za poučevanje športa skupaj z učiteljem na razredni 

stopnji. 

- delitev v skupine pri pouku športa na predmetni stopnji tako, da se vedno deli oddelek ne 

glede na število deklic in dečkov v oddelku po spolu. 

- povečanje sistemizacije svetovalnega delavca za 0,5. 

 

Zavedati se je namreč potrebno, da 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). 

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

pomemben sooblikovalec splošne družbene klime ter kulture. 
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V šoli zelo jasno odseva vse, kar se v širši družbi dogaja in 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. 

 

 
Barbara Smrekar, 

                                                                                                         ravnateljica 
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Uredila 

Tatjana Robida, 
pomočnica ravnateljice 

 

 
 
 
 
 

Ljubljana, september 2021 

 


