
7. a

2017/2018



Dnevni red:

1. Uvodni nagovor  (gospa Smrekar)

2. Šolsko leto 2017/2018 (predmetnik, učitelji,
dejavnosti …)

3. Sodelovanje s šolo
4. Hišni red
5. Šolska prehrana
6. Razno



Število učencev: 20

Šolsko leto 2017/2018

Razredničarka:
mag. Petra Mikeln
petra.mikeln@ospolje.si
(individualna GU: ponedeljek, 1. šolska ura 
– 8.30-9.15, zbornica)

Nadomestna razredničarka:
Metka Weiss

mailto:petra.mikeln@ospolje.si


P
R
E
D
M
E
T
N
I
K

Predmet 7. raz.

SLOVENŠČINA 4

MATEMATIKA 4

ANGLEŠČINA 4

LIKOVNA UMETNOST 1

GLASBENA UMETNOST 1

GEOGRAFIJA 2

ZGODOVINA 2

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA 
KULTURA IN ETIKA

1

NARAVOSLOVJE 3

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 1

ŠPORT 2

IZBIRNI PREDMETI 2/3

ODDELČNA SKUPNOST 0,5



UČITELJI, KI POUČUJEJO V ODDELKU

Predmet Učitelj Učilnica

SLOVENŠČINA
Petra Kromar

Erzsebet M. Delić
13
14

MATEMATIKA Jana Plut 25

ANGLEŠČINA
Petra Mikeln
Alenka Morel

23
25

LIKOVNA UMETNOST Brane Sever 27

GLASBENA UMETNOST Silva Jakob 27

GEOGRAFIJA Tatjana Pecin Završan 21

ZGODOVINA Tatjana Pecin Završan 21

DKE Mojca Jurič 27

NARAVOSLOVJE Nataša Javornik 28

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Anja Urbanija k2

ŠPORT
Alenka Kocjančič
Klemen Adamič

vt

ODDELČNA SKUPNOST Petra Mikeln 23



UČITELJI, KI POUČUJEJO V ODDELKU

Izbirni predmet Učitelj Učilnica

NEMŠČINA Renata Krivec 24

ŠPANŠČINA Petra Mikeln 23

LIKOVNO SNOVANJE 1 Brane Sever 27

UREJANJE BESEDIL Polona Theuerschuh 12

OBDELAVA GRADIV LES Marcel Theuerschuh k2

ŠPORT ZA SPROSTITEV Alenka Kocjančič vt



NOTRANJA DIFERENCIACIJA IN 
POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH

SLOVENŠČINA – delitev oddelka na manjši učni 
skupini - 1 ura na tri tedne z 2 učiteljicama
(Petra Kromar in Erzsebet M. Delić)

ANGLEŠČINA – delitev oddelka na manjši učni 
skupini - 1 ura na tri tedne z 2 učiteljicama
(Petra Mikeln in Alenka Morel)

MATEMATIKA – notranja diferenciacija



DOPOLNILNI in DODATNI POUK

MATEMATIKA – ponedeljek, predura

ANGLEŠČINA – sreda, 6. ura

SLOVENŠČINA – občasno po potrebi



Ocenjevanje in preverjanje znanja

Ocenjevanje znanja se opravi po obravnavi novih vsebin 
iz učnih načrtov in po preverjanju znanja.

Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, 
likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno 
delo, nastopi učencev in druge dejavnosti.

O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci 
seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. 
Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne 
pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru ponavljanja 
ocenjevanja. Pisne izdelke učenci prinesejo domov.

Učitelj pri ocenjevanju ustnih odgovorov in dejavnosti 
učenčevo znanje oceni takoj in ga seznani z oceno. 

Če je tretjina ali več izdelkov učencev v oddelku 
oziroma polovica ali več izdelkov učencev v učni skupini 
ocenjenih negativno, se pisno ocenjevanje enkrat 
ponovi, razen za učence, ki so bili prvič ocenjeni s 
pozitivno oceno in pisnega ocenjevanja ne želijo 
ponoviti. 



Ocenjevanje in preverjanje znanja

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni 
največ dve uri tedensko, se znanje učencev oceni 
najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen 
ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. 

Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene 
več kot dve uri tedensko, se znanje učencev oceni 
najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina 
ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih 
izdelkov.



Ocenjevanje in preverjanje znanja

Učenci, ki so v 7. in 8. razredu ob koncu pouka v 
šolskem letu nezadostno ocenjeni iz največ dveh 
predmetov, do konca šolskega leta opravljajo 
popravne izpite. 

Popravni izpit lahko opravljajo največ dvakrat v 
šolskem letu. 

Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, 
ponavlja razred. 

Če je učenec ob koncu pouka v šolskem letu 
nezadostno ocenjen iz več kot dveh predmetov, 
razred ponavlja. 



OCENJEVALNI OBDOBJI:

I.   od  1. 9. 2017  do  31. 1. 2018
II. od  1. 2. 2018 do   22. 6. 2018

Šolski koledar

Spričevala bodo učenci 7. razreda prejeli v petek,  

22. 6. 2018.



ŠOLSKE POČITNICE:

počitnice: od do

jesenske 30. 10. 2017 3. 11. 2017

novoletne 25. 12. 2017 2. 1. 2018

zimske 19. 2. 2018 23. 2. 2018

prvomajske 27. 4. 2018 2. 5. 2018

letne 26. 6. 2018 31. 8. 2018

Sobota, 14. april 2018 
(EKO DAN)

DAN ODPRTIH VRAT



Šolski zvonec

ura od - do

0. 7:40 - 8:25 IP, dop. , dod. pouk, MPZ

1. 8:30 - 9:15 prva učna ura

2. 9:20 – 10:05 druga učna ura 

10:05 - 10:30 daljši odmor, malica

3. 10:30 - 11:15 tretja učna ura 

4. 11:20 - 12:05 četrta učna ura 

5. 12:10 - 12:55 peta učna ura in

6. 13:00 - 13:45 šesta učna ura 

13:45 - 14:15 daljši odmor za kosilo

7. 14:15 - 15:00 izbirni predmeti

8. 15:05 - 15:50 izbirni predmeti



DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

7. RAZRED VSEBINA DELA OBLIKA VODJA ČAS 

KULTURNI 

DNEVI

EVROPSKI DAN 

JEZIKOV 
delavnica aktiv TJ 27. 9. 2017

OGLED LJUBLJANE ogled 
Danica 

Iskra
12. 10. 2017

KULTURNI PRAZNIK, 

8. februar

(Rastem s knjigo)

delavnica in 

proslava

Mateja 

Drnovšek
7. 2. 2018

NARAVOSLOVNI 

DNEVI

BIOLOGIJA delavnice
Nataša 

Javornik
1. 3. 2018

EKO dan delavnica
Nataša 

Govekar

14. 4. 2018

(sobota)

EKSKURZIJA PO 

PRIMORJU z obiskom 

eko kmetije

(SLJ+GEO+ZGO+BIO)

ekskurzija
Tanja Pecin 

Završan
24. 4. 2018



7. RAZRED VSEBINA DELA OBLIKA VODJA ČAS 

TEHNIŠKI 

DNEVI

IZDELAVA 

IZDELKOV ZA 

MIKLAVŽEV 

SEJEM

delavnica Jana Plut 1. 12. 2017

RAČUNALNIŠKO 

OPISMENJEVANJE
delavnica Petra Mikeln 29. 1. 2018

OBISK 

ŽELEZNIŠKEGA 

MUZEJA

ogled Jana Plut 23. 3. 2018

MERJENJE V 

GEOMETRIJI IN 

TEHNIKI

delavnica Jana Plut 31. 5. 2018



7. RAZRED VSEBINA DELA OBLIKA VODJA ČAS 

ŠPORTNI 

DNEVI

PLANINSKI 

ŠPORTNI DAN

športne 

aktivnosti

Rok Fratina 3. 10. 2017

ZIMSKI ŠPORTNI 

DAN
Klemen Adamič 13. 2. 2018

PLEZANJE Rok Fratina 27. 3. 2018

POHOD OB ŽICI Alenka Kocjančič 9. 5. 2018

BASEBALL Alenka Kocjančič 4. 6. 2018



PREDSTAVNIKI STARŠEV ODDELKA V SVETU 
STARŠEV OŠ POLJE  za šolsko leto 2017/2018

• Mandat je dve leti.

• Vsak starš naj zastopa le en 
oddelek.

Predstavnik oddelka: 
Namestnik predstavnika oddelka:

Sodelovanje s šolo



Roditeljski sestanki v šolskem letu 2017/2018

• 6. 9. 2017

• 5. 2. 2018

• 16. 4. 2018

• po potrebi



Skupne govorilne ure v šolskem letu 2017/2018 
bodo potekale ob ponedeljkih in sicer:

• 2. 10. 2017

• 13. 11. 2017

• 4. 12. 2017

• 8. 1. 2018

• 5. 2. 2017 (+ RS)

• 12. 3. 2018

• 16. 4. 2018 (+RS)

• 14. 5. 2018

• Urnik individualnih GU vseh učiteljev bo 
objavljen na spletni strani šole.



OPRAVIČEVANJE IZOSTANKOV OD POUKA

• Starši so dolžni opravičiti vsako odsotnost učenca 
najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo, osebno 
ali pisno opravičilo s podpisom staršev, sicer so 
izostanki neopravičeni.

• Zamujanje – 3 zamude (do 15 minut) so neopravičena 
ura.

• Koriščenje odsotnosti od pouka do 5 dni v šolskem letu 
starši v pisni obliki sporočijo vsaj tri dni pred 
koriščenjem (obrazec je na spletni strani šole).

• Če gre za znano odsotnost (npr. pregled pri zdravniku), 
sporočite vnaprej po elektronski pošti ali beležki.

• Dnevi dejavnosti - udeležba je obvezna. V primeru 
ODSOTNOSTI Z DNEVA DEJAVNOSTI, ki ni bila 
vnaprej napovedana, so starši dolžni poravnati stroške 
dneva dejavnosti (morebitno odsotnost je potrebno 
napovedati vsaj dva dneva pred izvedbo).



Vhod v šolo je odprt od 6.20 do 17.00. Med 8.00 in 
8.20 je vhod zaprt.

Vsi evakuacijski izhodi morajo biti odprti in prehodni. 
Zloraba gasilnih aparatov in evakuacijskih izhodov se 
obravnava kot težja kršitev hišnega reda.

V krajših odmorih (5 minut) na predmetni stopnji 
učenci zamenjajo učilnice. 

Učenci malicajo v matičnih učilnicah skupaj z 
razrednikom.

Pri hoji vsi uporabljamo desno pravilo gibanja – še 
zlasti na stopnišču.

V primeru namernega poškodovanja šolskega 
inventarja so starši dolžni poravnati vse stroške 
popravila oziroma zamenjave.

Hišni red - Publikacija str. 50 - 57



• Med poukom in med odmori je prepovedan IZHOD IZ 
ŠOLE brez dovoljenja (izjema so glavni odmori, kadar 
je tako dogovorjeno).

• V primeru proste ure učenci počakajo na nadaljevanje 
pouka v za to namenjenem prostoru pod nadzorom 
učitelja (varstvena ura).

• Uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih 
naprav je prepovedana.

• Osebno dvigalo – zloraba je hujša kršitev hišnega reda; 
starši so dolžni poravnati nastale stroške.

• Učencem, ki se na tekmovanje prijavijo, tekmovanja pa 
se ne udeležijo, se zaračuna 3-kratne 
TEKMOVALNINA. Stroški se zaračunajo na mesečni 
položnici.

• Za prevoze z MESTNIM AVTOBUSOM učenci 
uporabljajo lastne Urbane.



• Zaradi energetske sanacije stavbe bo spremenjen  prometni režim 
okoli šole.

• Upoštevanje spremenjenega režima prihoda v šolo ter upoštevanje 
meje gradbišča je OBVEZNO za vse.

• Vstop v šolsko stavbo bo mogoč z zahodne strani šole. 



S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca 
oziroma staršev, da bo:
- spoštoval pravila šolske prehrane,
- plačal prispevek za šolsko prehrano,
- pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili

šolske prehrane,
- plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno

odjavil.

Glej: 
Publikacija OŠ Polje: str. 40 - 44

Cene: 
malica: 0,80 €
kosilo: 2,95 €

Šola je tudi letos vključena v projekt “SHEMA 
ŠOLSKEGA SADJA”.

Šolska prehrana



Zdravniška potrdila za alergije pravočasno oddati 
razredniku in vodji kuhinje g. Janezu Glavaču.

Odjava prehrane: 
http://www.ospolje.si/odjava-prehrane.html

Šolska prehrana



V skladu s hišnim redom OŠ Polje učenci sedmega razreda 
dežurajo v jedilnici v času kosila po vnaprej določenem 
razporedu.

Dežurni učenec:
- skrbi za urejenost omizja in čistočo jedilnice,

- pomaga pri razdeljevanju hrane,
- pomaga pri pospravljanju omizij,
- opravlja druge naloge, ki prispevajo k manjši gneči v 

jedilnici.

Dežurajo po trije učenci.

Šolska prehrana



Razno



Učbeniški sklad

Učenci so prejeli 3 učbenike –
seznam imajo zapisan v publikaciji na 
str. 39.

V učbenikih je na zadnji platnici 
znotraj list, kjer se podpišeta 
učenec in starš.

Učbenike je potrebno imeti 
zaščitene oz. zavite (prosimo, ne 
uporabljajte samolepilnih folij!).



Fundacija OŠ Polje

eAsistent

Varnost na cesti



Na spletni strani šole najdete veliko aktualnih informacij.
Najdete jo na naslovu:  http://www.ospolje.si/,

ali pa v iskalnik preprosto vtipkate ospolje.

Pod rubriko V šoli → Spletne strani oddelkov najdete
blog 7. a, kjer boste našli novice, povezane z našim
oddelkom.

Spletne strani šole

http://www.ospolje.si/


Vprašanja, predlogi, pripombe?



Lord Baden Powell, 

ustanovitelj skavtskega 

gibanja, v govoru 

voditeljem mladih:

»Če boste vi stali, 

bodo oni sedeli. Če 

boste vi sedeli, bodo 

oni ležali.«



Želim vam uspešno leto!


