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1. UVOD 

 
V skladu z 48. členom ZOFVI ter Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Antona 
Ingoliča Spodnja Polskava (Ur. list RS št. 41/2008 in 41/2010) poročam o realizaciji LDN za 
šolsko leto 2021/2022. 
 
Poročilo je sestavljeno na podlagi sprotne spremljave vzgojno-izobraževalnega dela, pregleda 
dokumentacije ob zaključku šolskega leta, zaključnih poročil strokovnih delavcev, vodij 
podružnic, vodij projektov, strokovnih aktivov ter posebnih poročil svetovalne službe, 
knjižničarke, organizatorja informacijskih dejavnosti in organizatorja šolske prehrane. 
 
Po letnem delovnem načrtu smo izvedli veliko načrtovanih nalog in dejavnosti kljub mnogim 
ukrepom in posledicam za zajezitev širjenja okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19). Glede na 
možnosti in priložnosti vključevanja v različne projekte, razpisane med šolskim letom, smo širili 
načrtovane naloge in v soglasju s svetom zavoda dopolnjevali Letni delovni načrt. 
 

1. 1 STRATEŠKO - RAZVOJNE USMERITVE ZAVODA 

 
So zajete v viziji šole in v Razvojnem načrtu šole. 
 
VIZIJA ŠOLE 
 
SVETLOBA: svetle, prijetne in sodobno opremljene učilnice ter urejena okolica šole 
DOTIK: medsebojno spoštovanje in sodelovanje vseh udeležencev šole 
ZNANJE: vseživljenjsko učenje s sodobnimi oblikami in metodami dela 
SREČA: zdrav način življenja in osebnostna rast 
 

Šola posluje pod imenom Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava.  
 
V sestavo OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava sodita še: 

 Podružnična osnovna šola Zgornja Polskava in  

 Podružnična osnovna šola Pragersko. 
 
Septembra je šolski prag prestopilo 535 učencev Polskavske doline, od tega 57 prvošolcev. 
Šolanje na domu je opravljalo 12 učencev. Med šolskim letom so se k nam všolali: septembra 
en učenec v 1. b in en učenec v 5. b razred ter en učenec v 6. b razred na POŠ Zgornja Polskava; 
novembra in januarja učenka ter učenec v 5. e razred na POŠ Pragersko; januarja en učenec in 
učenka v 1. a razred na matični šoli. V septembru se je učenka iz 2. a razreda prešolala. Ob koncu 
prvega ocenjevalnega obdobja v februarju je bilo število vpisanih učencev 541. V marcu sta se 
dva učenca iz 6. a razreda prešolala na drugo šolo, s čimer se je število učencev spremenilo na 
539. 
 
V svetlih, toplih in sodobno opremljenih učilnicah ter računalniških učilnicah in knjižnicah se je 
tako do konca šolskega leta šolalo 211 učencev na matični šoli v 11 oddelkih, 183 učencev na 
podružnični šoli Pragersko v 10 oddelkih in 145 nadobudnežev od 1. do 6. razreda v 7 oddelkih 
na podružnični šoli Zgornja Polskava.  
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Z odličnimi učitelji in strokovnimi sodelavci smo ob podpori staršev in doma usvajali znanje, 
odkrivali neznani svet čudes, spoznavali lepoto domovine, gojili ljubezen do materinega jezika, 
do lastnega naroda, do naravne in kulturne dediščine. Sodelovali smo v številnih evropskih, 
državnih in šolskih projektih, spoznavali zdrav način življenja v okviru projekta Zdrava šola, merili 
sposobnosti na področju športa, osvajali pohvale in priznanja na številnih tekmovanjih in 
natečajih ter še in še. 
 
Ob vestnem učenju smo pridobivali trajno znanje in stalne delovne navade, ob poglabljanju 
zavesti o etiki in vrednotah smo učence usmerjali k izoblikovanju pozitivne samopodobe, 
spoštljivega odnosa do sočloveka, do strpnosti, vzajemnosti in človekoljubnosti. Delovne in 
življenjske sposobnosti ter zahteve sodobnega časa nakazujejo potrebo po sodobnih in 
fleksibilnih pristopih učenja in poučevanja, zato nadaljujemo z izobraževanjem na področju 
strategij poučevanja, bralno učnih strategij in formativnega spremljanja učenja in poučevanja. 
Naš skupni cilj je, da bi vsi učitelji izbirali kakovostne strategije poučevanja, katerih značilnost 
je, da angažirajo in aktivirajo vse učence, spodbujajo njihove kognitivne procese, vključujejo 
elemente diferenciacije in individualizacije ter oblike formativnega spremljanja delovanja in 
dosežkov pri učencih. Formativno spremljanje je glavna tema na srečanju študijskih skupin 
učiteljev v šoli že četrto šolsko leto zapored. 
 
Učenci so se kljub epidemiološkim razmeram in z veliko truda zaradi mnogih odrejenih karanten 
ter bolezni odlično odrezali na vseh možnih tekmovanjih iz znanja in mnogih obšolskih 
dejavnostih. Po premoru zaradi epidemije so se nadaljevala športna tekmovanja, kjer so naši 
učenci ponovno zasedali zavidljiva mesta. Devetošolci so si prislužili 15 županovih petic, 23 je 
zlatih bralcev iz Ingoličeve bralne značke, 5 iz angleške in 2 iz nemške bralne značke, vsi učenci 
skupaj so prejeli 286 bronastih priznanj na različnih tekmovanjih iz znanja ter iz slednjega osvojili 
16 srebrnih in 9 zlatih priznanj.  
 
Nadalje smo del eTwinning Skupnosti evropskih šol, pri čemer so učenci v letošnjem šolskem 
letu razvijali svoje digitalne kompetence. Veseli smo srebrnega priznanja, osvojenega iz strani 
dveh naših učenk na Regijskem srečanju mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije z 
raziskovalno nalogo. Udeležili smo se mnogih likovnih natečajev, sodelovali v Ekokvizu, na 
Glasbeni olimpijadi in mnogih drugih dejavnostih, nadalje opisanih v prilogah.  
 
V letošnjih počitnicah smo obnovili parket v telovadnici matične šole in poskrbeli za vzdrževalna  
vseh  šolskih zgradb na vseh treh lokacijah.  

1. 2 PROMETNA VARNOST 

 
Prvi šolski dan je prvošolce in starše na vseh treh lokacijah obiskal policist PP. Na prve skupne 
roditeljske sestanke smo ga povabili, da staršem predstavi novosti zakonov v cestnem prometu 
in jih opozori na varno vožnjo ter kako poskrbeti za varnost otrok. Z učenci smo opravili obhode 
šolskih poti. Prometni varnosti smo namenili več razrednih ur. Učence smo opozarjali na varno 
vstopanje in izstopanje iz avtobusa ter kombija in na obnašanje v cestnem prometu. Aktivno 
smo nadaljevali z vključitvijo v projekt Pasavček (učenci 1. triade) in v akcijo Vidnost je varnost 
(4. razredi). Varnostna olimpijada zaradi epidemije koronavirusa (učenci 4. razredov) ni bila 
izvedena. Kolesarski izpit za učence 5. razredov je bil uspešno izveden in opravljen iz strani vseh 
učencev na vseh treh šolah pod vodstvom mentorjev Mirana Klavža in Davida Lešnika.  
 
Skozi celo šolsko leto smo učence in njihove starše ter skrbnike ozaveščali o pomenu hoje, 
kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. S spreminjanjem potovalnih 
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navad v smeri trajnostne mobilnosti smo zmanjšali motorizirani promet v okolici šole, manj 
obremenjevali okolje, spodbujali gibanje otrok in hkrati krepili njihovo zdravje. 
 

1. 3 MATERIALNI POGOJI 

 

1. 3. 1 Prostori na OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava 

 
V šolskem letu 2021/2022 smo za vse tri lokacije nabavili naslednjo opremo: 
 

- september 2021: kosilnica na nitko 1 x, prenosni računalniki iz projekta ReactEU 12 x; 
- oktober 2021: robot Lego 1 x, garderobne omarice 4 x; 
- november 2021: voziček kuhinjski 2 x, omarica za ključe 1 x, voziček za čistila 2 x; 
- december 2021: prenosni računalniki iz projekta ReactEU 17 x, tablični računalnik 1 x; 

sterilizator UV 3 x, mize enosedi 38 x, robot Lego 1 x, stol pisarniški 2 x; 
- januar 2022: stol pisarniški 1 x; 
- marec 2022: sekljalnik za živila 1 x; 
- april 2022: pohištvo za kabinet TIT; 
- maj 2022: pralni stroj 1 x. 

 
Konec avgusta 2021 smo dobili v upravljanje obnovljeno kuhinjo na matični šoli z vso potrebno 
opremo, ki je pričela z obratovanjem 1. septembra 2021. Kuhinjo je financirala občina, zamenjali 
so vso dotrajano opremo, nekaj naprav pa je ostalo tudi iz prejšnje kuhinje, saj je za normalno 
delovanje bila dovolj dobro ohranjena. 
 
Do začetka šolskega leta 2021/2022 sta bili obnovljeni igrišči na Spodnji in na Zgornji Polskavi. 
Med poletnimi počitnicami smo obnovili tudi parket v telovadnici na matični šoli. 
 
Potekala so redna vzdrževalna dela vseh zgradb. Mednje sodijo manjša vzdrževalna dela 
opreme in objektov: vzdrževanje dvigala na podružnici Pragersko, pregled delovanja naprav za 
plin, redni servisi gasilnikov in hidrantov, vzdrževanje telovadne opreme ter razna popravila 
strojev in naprav za kuhinjo, tiskalnikov, kopirnih strojev, ipd. 
 

1. 3. 2 Podružnica Pragersko 

 
Podružnično šolo Pragersko je v začetku šolskega leta 2021/2022 pričelo obiskovati 181 učencev 
od 1. do 9. razreda iz Pragerskega, Gaja, Starega Loga, Stražgonjce, Šikol, Leskovca, Vrhloge in 
Črešnjevca. Devet učencev se je izobraževalo na domu. Med šolskim letom sta se v novembru 
in v januarju v 5. e razred vpisala en učenec in ena učenka. Šolsko leto je tako zaključilo 183 
učencev. Delo je potekalo nemoteno in v skladu z Letnim delovnim načrtom v desetih oddelkih 
od 1. do 9. razreda ter v štirih oddelkih OPB. Za učence je bil organiziran šolski prevoz, nekatere 
so vozili starši, ostali so prihajali peš.  
 
 

1. 3. 3 Podružnica Zg. Polskava 

 
V šolskem letu 2021/22 je podružnično šolo na Zgornji Polskavi pričelo obiskovati 142 učencev 
od 1. do 6. razreda (dva oddelka 4. razreda). S poukom smo pričeli v sredo, 1. septembra 2021. 
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Učenci so prihajali v šolo iz Bukovca, Kočna, Gabrnika, Kalš, Ogljenšaka, Levarja in Zgornje 
Polskave. Za učence je bil organiziran šolski prevoz s kombiji, nekaj učencev so vozili v šolo starši, 
ostali so prihajali peš. Šolsko leto je zaključilo 145 učencev, saj so se v jesenskih mesecih v šolo 
vpisali še trije učenci tujci. 
 
Za učence je bil organiziran šolski prevoz s kombiji, nekaj učencev so vozili v šolo starši, ostali so 
prihajali peš. Delo je potekalo po Letnem delovnem načrtu v 7 oddelkih od 1. do 6. razreda (1. 
b, 2. b, 3. b, 4. b, 4. d, 5. b, 6. b). 
 
Praznovanje naše častitljive obletnice – 200 let šolstva na Zg. Polskavi se je nadaljevalo tudi v 
šolskem letu 2021/22. 
 

2. ORGANIZIRANOST VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 
Razredni pouk je potekal od 1. do 5. razreda, predmetni pouk pa od 6. do 9. razreda. V vseh 
razredih je potekal pouk v dopoldanskem času po časovnem razporedu ur na posameznih 
lokacijah. Nadaljevali smo z izvajanjem 15 in 20 minutnih rekreativnih odmorov, namenjenih 
gibanju in športnim dejavnostim. Učenci so ta čas preživeli v telovadnici, zunaj na prostem ali 
pa so se sproščali v za ta namen določenih učilnicah. V času epidemije in posledičnih uveljavitev 
ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s SARS-CoV-2 je pouk za razrede, katerim je bila odrejena 
karantena, ponovno potekal drugače.  
 

2.1 SPREMENJENA ORGANIZACIJA DELA IN POUKA V ČASU EPIDEMIJE 

 
Septembra smo z velikim veseljem, a tudi z nekoliko negotovosti in nesproščenosti nadaljevali 
s poukom v šoli po modelu B do preklica v mesecu maju. Za vse je bilo obvezno nošenje mask, 
ki smo jih zelo olajšani dokončno sneli 7. marca 2022. Pouk, malica in ostale dejavnosti so 
potekali glede na priporočila in ukrepe. Učenci so bili med seboj ločeni glede na razred, ostajali 
so v »mehurčkih« v matičnih učilnicah. Držati smo se morali razdalje 1,5 m. Učenci so v šolskih 
klopeh morali sedeti sami. Določeni razredi so malicali v svojih matičnih učilnicah, določeni pa 
glede na prilagojen urnik v jedilnicah. Izvajali smo obvezno samotestiranje za učence in 
zaposlene, ki bolezni niso preboleli ali proti njej niso bili cepljeni. Poudarek je bil na higieni rok 
in razkuževanju, staršem je bil vstop v šolo dovoljen ob vnaprejšnjem dogovoru. Z njimi smo še 
naprej veliko sodelovali preko telefona, elektronske pošte, e-Asistenta ali srečanj v programu 
MS Teams. Odrejanje karanten in pouk na daljavo so od nas zahtevali veliko časa, truda in 
potrpežljivosti.  
 
V primerjavi z lanskim in predlanskim šolskim letom je pouk potekal bolj tekoče in lažje, saj smo 
vse učence in zaposlene dodobra oskrbeli z računalniki, dodatno računalniško opremo in 
dostopom do interneta. Učenci in učitelji so bili vešči uporabe spletnih orodij in programov, 
čemur je bilo namenjenih tudi nekaj izobraževanj iz strani organizatorja informacijskih 
dejavnosti. Delo je še naprej potekalo v programu MS Teams, za učence v karantenah smo vsak 
dan sproti in vestno objavljali delo in zadolžitve. Naloge so bile objavljene dnevno, učenci oz. 
njihovi starši pa so učiteljem še nadalje pošiljali dokaze o delu na daljavo. Poudarek je bil na 
srečanjih v živo. Razlaga snovi je bila tako opravljena preko videokonferenc v živo ali pa je bila 
posneta v obliki video razlage. Učitelji smo se še naprej posluževali številnih programskih 
orodjih, s katerimi smo učencem pripravljali naloge za ponavljanje in utrjevanje snovi (kvizi, 
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klepetalnice, videoposnetki, …). Velika večina učencev je delo opravljala redno in sproti. Starejši 
učenci so bili pri delu večinoma samostojni, pri mlajših je bilo še potrebno sodelovanje staršev. 
  
S skupnimi močmi, upoštevanjem predpisov in dobrim sodelovanjem, ki se je v času epidemije 
še bolj poglobilo, smo tako uspešno zaključili šolsko leto 2021/2022.  
 

2. 1 URA ODDELČNE SKUPNOSTI – RAZREDNE URE 

 
Razredne ure so se izvajale enkrat tedensko za vse razrede od 4. do 9. razreda. Delo je potekalo 
po načrtih razrednikov z vključevanjem aktualne problematike in dogodkov. V času pouka na 
daljavo so te ponovno potekale preko videokonference ob dogovorjenem času s strani 
razrednikov.  
 

2. 2 ORGANIZIRANOST UČENCEV 

 
Delo v šolski skupnosti je nadalje potekalo na vseh treh lokacijah (matična šola, POŠ Pragersko 
in POŠ Zgornja Polskava). Mentorice Suzana Kristovič Sattler, Valerija Florjančič in Breda Gril so 
redno sodelovale in usklajevale delo, da je to lahko potekalo čim bolj enotno za vse učence naše 
šole. Srečanja predstavnikov so potekala na sestankih, končno spet v živo. Predstavniki šolske 
skupnosti so razprave, ideje in morebitne rešitve predstavili na razrednih urah, hkrati pa so iz 
razrednih ur ter drugih debat, ki potekajo v času VIZ dela, prenesli informacije o dogajanju na 
šoli na naša srečanja. Na letošnjem medobčinskem parlamentu na temo »Moja poklicna 
prihodnost« sta nas uspešno zastopala Eva Vogrinec iz matične šole in Erik Pipuš iz podružnice 
Pragersko. Slednji je bil izbran za predstavnika naših občin na regijskem in nacionalnem 
otroškem parlamentu.  
 
V mesecu novembru smo pripravili vsakodnevne dejavnosti za tradicionalni »Čarobni 
december«, ki se jih učenci zelo veselijo in z navdušenjem pričakujejo. V mesecu marcu smo 
izvedli humanitarno akcijo za ljudi iz Ukrajine, s katero smo izrazili skrb za sočloveka. 
Podrobnejše poročilo o delovanju skozi celotno šolsko leto je v prilogi. 
 

2. 3  PREHRANA UČENCEV 

 
Tudi šolsko leto 2021/22 je bilo drugačno od ostalih do sedaj na področju šolske prehrane. 
Zaradi epidemije Covid-19 smo bili primorani v raznovrstne ukrepe. Učencem smo se trudili 
nuditi najboljšo možno storitev prehrane. Skupaj smo se po navodilih iz strani države sproti 
veliko naučili in uspešno premagovali ovire, ki so nastajale skozi šolsko leto. 
 
Učencem smo nudili štiri prehranske obroke: zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. V 
povprečju je bilo na vseh treh šolah skupaj 33 zajtrkov, 539 malic, 442 kosil in 61 popoldanskih 
malic. Število kosil, skuhanih na matični šoli Spodnja Polskava, je v povprečju 166; na 
podružnični šoli Pragersko povprečno okoli 140 na dan. Na podružnični šoli Zgornja Polskava se 
število kosil približuje 95 odstotnemu deležu, saj znaša v povprečju 136 kosil od 145 učencev. 
 
V projektu Tradicionalni slovenski zajtrk sodelujemo že deseto leto. Letos, kot je sedaj že 
tradicionalno, smo ga izvedli tretji petek v mesecu novembru, 19. 11. 2021, s poglavitnima 
namenoma vključevati lokalno pridelana živila slovenskega izvora in ozaveščati šolsko mladino 
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o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad. Učencem smo ponudili domač ržen kruh 
lokalne kmetije Lešnik, jabolka in mleko lokalnega pridelovalca - kmetija Korošec, ter domač 
med čebelarstva Pislak. Maslo smo kupili od Ljubljanskih mlekarn. 
 
Poleg projekta TSZ smo izvajali tudi Šolsko shemo (ŠS). Cilj je povečati uživanje sadja in zelenjave 
pri otrocih in s tem preprečiti širjenje raznih bolezni sodobnega časa. V sklopu sheme mleka 
smo učencem večkrat med malico, kot dodatni obrok, ponudili domače mleko ali naravni jogurt. 
Tako sadje kot tudi mlečne izdelke smo naročali izključno pri lokalnih pridelovalcih z integrirano 
pridelavo, v nekaterih primerih tudi ekološko. Delitve sadja so potekale ob torkih zjutraj pri 
razrednih urah, medtem ko smo z mlečnimi izdelki dopolnili že obstoječe malice.  Podrobnejše 
poročilo o prehrani in shemi šolskega sadja je v prilogi. 
 

2. 4 ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV 

 
V skladu s 13. členom Zakona o osnovni šoli šola nadalje sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri 
izvajanju zdravstvenega varstva učencev, predvsem pri izvedbi zdravniških pregledov za otroke, 
vpisane v 1. razred, izvedbi rednih sistematskih pregledov in cepljenj v času šolanja. Sistematski 
pregled s cepljenjem so opravili učenci 1. in 3. razredov, učenci 6. razredov z dano možnostjo 
cepljenja deklic proti HPV in učenci 8. razredov. Zobni pregled so opravili učenci vseh razredov. 
Učenci 1. razredov so bili v tem letu vabljeni individualno s starši.  
 
Ga. Sonja Mok iz Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica je v letošnjem šolskem letu izvedla 
celoten program zdravstvene vzgoje v obliki predavanj na šoli. Uspešno je izvedla predavanja 
za učence prvih, drugih, četrtih in petih razredov na vseh treh lokacijah na temo zdravih navad, 
osebne higiene, preprečevanja poškodb in prve pomoči, zdrave prehrane, gibanja in 
zasvojenosti. Šestošolci in sedmošolci so poslušali predavanje na temo odraščanja, gibanja, 
prehrane in medosebnih odnosov, devetošolci pa na temo samopodobe. 
  

2. 5 DEŽURSTVO UČITELJEV MED ODMORI 

 
Učitelji so dežurni pred poukom, med odmori ter po pouku in opravljajo varstvo vozačev. 
Varstvo vozačev je na matični šoli in obeh podružnicah organizirano v skladu s šolskimi prevozi. 
Dežurstvo na vseh šolah traja od 10 minut pred prihodom avtobusov oziroma kombijev in traja 
do konca zadnje učne ure in odhoda avtobusov oziroma kombijev. Učitelji, ki opravljajo varstvo 
vozačev, učence pospremijo na avtobus. Zaradi velikega števila učencev smo zjutraj organizirali 
skupine varstva vozačev na vseh treh lokacijah. Imenski razporedi z zadolžitvami učiteljev na 
posameznih šolah so na oglasnih deskah v zbornicah.  
 
Tudi v letošnjem šolskem letu se je poleg ustaljenega načina dežurstev zaradi spremenjene 
organizacije dela in pouka v času epidemije – ohranjanje mehurčkov – povečalo število ur 
dežurstva. V vsakem mehurčku so učitelji dežurali med odmorom za malico in jo zaradi 
preprečevanja širjenja okužbe delili v razredih. Vsak učitelj je dežural v svojem razredu ali na 
hodniku še pred začetkom pouka, saj se učenci iz različnih razredov niso smeli združevati v 
različnih skupinah JV, prav tako se niso smeli družiti v avli in na hodnikih.  
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3. PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

 3. 1 ŠTEVILO ODDELKOV IN UČENCEV (junij 2022) 

 

Šola Število oddelkov Število učencev 

Matična šola Spodnja Polskava 12 211 

Podružnica Zgornja Polskava 7 145 

Podružnica Pragersko 10 183 

Skupaj 29 539 

 
Spremembe med šolskim letom: 

1. Med šolskim letom so se všolali: dva učenca v 1. a razred, trije učenci v 1. b, 5. b in 6. b 
razred; učenec in učenka v 5. e razred.  

2. Prešolali so se ena učenka iz 2. a razreda ter dva učenca iz 6. a razreda.  
3. Na domu se je izobraževalo 12 učencev: učenec in učenka iz 1. c razreda, učenka iz 2. a 

razreda, učenec in učenka iz 2. c razreda, učenec iz 3. c razreda, učenka iz 4. c razreda, 
učenka iz 5. c razreda, dva učenca iz 6. c razreda, učenec iz 8. a razreda ter učenec iz 9. 
b razreda.  

 

3. 2 JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE  

 
Jutranje varstvo je vso leto potekalo na matični šoli in obeh podružnicah, in sicer dnevno 2 uri. 
V tem času je nekaj otrok zajtrkovalo. Zjutraj so imeli otroci predvsem možnost počitka, igranja 
raznih družabnih iger, poslušanja pravljic, razgibavanja v telovadnici, potekale so tudi nekatere 
interesne dejavnosti in individualne ure dodatne strokovne pomoči. 
 
V letošnjem šolskem letu je bilo sistemiziranih 200 ur podaljšanega bivanja na teden (50 ur na 
matični šoli, 68 ur na podružnici Pragersko in 82 ur na podružnici Zgornja Polskava).  
 
Zaradi nenehnega usklajevanja in združevanja skupin OPB je organizacija dela in delo samo 
izjemno zahtevno. Prenatrpanost oddelkov smo reševali s pomočjo projekta Popestrimo šolo. 
Do velikih sprememb je prihajalo v času epidemije, ko smo bili primorani, podobno kot v 
lanskem šolskem letu, oblikovati še več oddelkov OPB-ja zaradi priporočil iz strani NIJZ-a, da se 
skupine učencev med sabo ne mešajo. V enem oddelku so lahko bili samo učenci istega razreda.  
 
Kadrovska zasedba v jutranjem varstvu in podaljšanem bivanju:  

ŠOLA JV* OPB 

Spodnja Polskava 

 

 

6.10 do 8.10 
Keršič Petra 
Lahe Simona 
Leskovar Staša 
 

12.00 do 16.10 
Leskovar Staša 
Jankovič Petra 
Jež Andreja 
Kolednik Nataša 
Balažic Mira 
Keršič Petra 
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Zgornja Polskava 5.55 do 7.55 
Auguštin Nastja 
Celan Jožica 
Hernet Ivanka 
 

11.40 do 15.50 
Florjančič Valerija 
Auguštin Nastja 
Hernet Ivanka 
Lesjak Danijela 
Pušaver Saša 
Celan Jožica 
Haralovič Mihaela 
Jankovič Petra 
Brmež Martina 

Pragersko 

 

6.10 do 8.10 
Mlakar Suzana 
Vravnik Tinka 
Vaupotič Majda 
 

12.00 do 16.10 
Mlakar Suzana/Žnider Lea 
Jankovič Petra 
Hajšek Natalija/Blažič Ines 
Pocrnja Lucija 
Šetar Marjetka 
Vajngerl Karmen 
Vaupotič Majda 

*JV prilagajamo potrebam staršev. 
 

3. 3 VSEBINA, OBSEG IN RAZPOREDITEV VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

3. 3. 1 KADROVSKA ZASEDBA 
 

V šolskem letu 2021/2022 je bilo na dan 30. 6. 2022 na OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava 
zaposlenih 91 (83) delavcev, od tega so trije javni delavci.  
 
- Strokovnih delavcev je 64 (učitelji, svetovalne delavke, knjižničarka, ravnateljica, pomočnik 

ravnateljice, računalnikar, laborant in organizator šolske prehrane). 
- Tehnični sektor: 24 (19) zaposlenih (čistilke, hišnika, računovodja, knjigovodja, tajnica VIZ, 

spremljevalki gibalno oviranih učencev). 
  
Napredovanja v nazive s pridobljeno pravico do višjega izplačila s 1. 12. 2021: 
 

- napredovanje v naziv mentor, 1. 3. 2021, Mlakar Suzana, Hajšek Natalija, Leskovar Staša; 
- napredovanje v naziv svetovalec, 1. 7. 2021, Balažic Mira;  
- napredovanje v naziv svetovalec, 1. 12. 2021, Gošnjak Nina, Böhm Vanja,  
- napredovanje v naziv svetnik, 1. 12. 2021, Bombek Vida, Kristovič Sattler Suzana, 
- napredovanje v naziv mentor, 1. 12. 2021, Babič Domen.  

 
Preverjanje pogojev za napredovanje v plačne razrede s 1. 12. 2022 se je prestavilo na 15. 11. 
2022.  

3. 3. 2 ŠOLSKI KOLEDAR za šolsko leto 2021/2022 

 
V šolskem letu 2021/2022 se je pouk pričel v sredo, 1. 9. 2021. Zaključek osnovnošolskega 
šolanja je bil za učence 9. razredov v sredo, 15. 6. 2022, zaključek pouka in s tem zadnji šolski 
dan za učence od 1. do 8. razreda pa v petek, 24. 6. 2022. 
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3. 3. 2. 1 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Po predpisanem koledarju za nacionalno preverjanje znanja sva z namestnico pripravili načrt 
izvedbe nacionalnega preverjanja znanja. Preverjanje smo kljub epidemiološkim razmeram 
uspešno izvedli v skladu s koledarjem. Strokovni delavci so pripravili analizo NPZ, ki smo jo 
predstavili na zaključni pedagoški konferenci, na seji sveta zavoda in na seji sveta staršev.  
 

 Šolsko  Državno Šolsko  Državno Šolsko  Državno Šolsko  Državno 

2012/13 MAT SLJ TIT ANG 

9. razred 56,3 55,3 51,3 51,8 69,2 58,3  

6. razred 71,0 67,9 55,8 49,8  55,7 56,8 

2013/14 MAT SLJ BIO ANG 

9. razred 50,6 53,4 50,9 55,1 43,8 47,5  

6. razred 65,2 62,5 64,6 62,1  53,1 48,3 

2014/15 MAT SLJ DKE ANG 

9. razred 58,1 57,0 56,2 58,6 46,8 45,9  

6. razred 51,4 50,9 50,0 49,5  60,6 51,0 

2015/16 MAT SLJ ZGO ANG 

9. razred 54,8 51,1 53,9 53,5 57,0 51,0  

6. razred 57,2 53,8 58,6 54,5  59,4 49,4 

2016/17 MAT SLJ GEO ANG 

9.razred 56,9 58,4 42,4 46,4 51,5 48,1                        

6.razred 54,8 49,42 53,1 51,6  63,7 57,4 

2017/18 MAT SLJ KEM ANG 

9.razred 55,69 53,06 51,22 50,79 49,09 50,79                        

6.razred 53,35 52,52 46,57 46,24  54,55 51,06 

2018/19 MAT SLJ FIZ ANG 

9.razred 52,57 51,05 47,55 48,48 63,82 67,26  

6.razred 57,05 57,28 48,28  49,43   55,27 51,36 

2019/20 MAT SLJ   

9.razred        

6.razred        

2020/21 MAT SLJ ANG ANG 

9.razred 50,84  48,2  52,03 49,08 72,26 63,66  

6.razred 54,3 50,98 57,7 54,81   74,2 66,8 

2021/22 MAT SLJ TIT ANG 

9. razred 57,3 57,7 49,60 49,06 53,7 52,04  

6. razred 50,5 49,7 47,88 45,53  57,83 63,46 

 
Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2019/20 zaradi epidemioloških razmer ni bilo 
izvedeno, zato v tabeli ni primerjave s tem letom.  
 
Dosežke učencev naše šole na NPZ smo podrobno analizirali in na podlagi ugotovljenega pri 
vsakem predmetu sestavili smernice za naprej. Rezultati NPZ so bili v skladu z znanji, ki so jih 
učenci dosegali pri pouku. 
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Kot šola smo zadnjih osem let pri predmetu matematika v 6. razredih nad državnim povprečjem, 
izjema je šolsko leto 2018/19, kjer je odstopanje manjše kot 0,5 %. Povprečje učencev 6. 
razredov naše šole na državni ravni se nahaja na zgornji meji rumenega območja, kar pomeni, 
da v povprečju učenci na naši šoli znanja, značilna za zeleno in celotno rumeno območje, dobro 
obvladajo. Naši učenci so prav vse naloge reševali skoraj enako uspešno kot ostali sovrstniki na 
državni ravni. Kar pri sedmih  nalogah so v povprečju učenci dosegli višje ali enake rezultate kot 
je državno povprečje. 39 % šestošolcev (22 učencev) je v rdečem in modrem območju, kar 
pomeni, da so dosegli  61 % in več. Med njimi sta dva učenca, ki sta dosegla 90 % in več. Večina 
učencev je pri NPZ pokazala znanje, ki je skladno s pričakovanji glede na njihove sposobnosti, 
delo pri pouku in delovne navade.  
 
Dosežki vseh treh oddelkov devetih razredov iz predmeta matematike so za 0,4 % nižji od 
državnega povprečja. Povprečje učencev 9. razredov naše šole se nahaja na spodnji meji 
rumenega območja, kar pomeni, da v povprečju učenci na naši šoli znanja, značilna za zeleno 
območje, dobro obvladajo. Učenci so prav vse naloge reševali skoraj enako uspešno kot ostali 
sovrstniki na državni ravni. V povprečju so bili nekoliko uspešnejši od državnega povprečja v 
štirih nalogah. V petih nalogah so bili njihovi dosežki slabši. Pri izvajanju pouka na daljavo so bili 
manj odzivni pri opravljanju nalog in ostalih šolskih obveznosti kot pri pouku v šoli. Po vračanju 
k pouku v šolo je bila opazna slabša učna kondicija. Učenci so spretnosti, ki so bile že osvojene 
v nižjih razredih, pozabili/izgubili. Opazno je bilo manj spretnega računanja na pamet, slabše 
znanje poštevanke in računanja osnovnih računskih operacij z racionalnimi števili. Težje so 
osvajali pravila ali uporabljali pravila iz preteklih šolskih let. Težave smo opazili tudi pri 
načrtovalnih nalogah - slabša spretnost uporabe šestila. Učenci, ki so že pred šolanjem na 
daljavo imeli učne težave, so se v tem obdobju težave le še poglobile. 
 
Pri učencih z nižjimi sposobnostmi, ki potrebujejo veliko vodenja in vzpodbude ter niso 
samoiniciativni pri domačem delu, je dosežen rezultat pričakovan. Sposobnejši učenci pogosto 
prepoznavajo učno snov ter posamezne postopke in procedure. Iz prejšnjega razreda so 
navajeni, da učno snov hitro razumejo. Vendar pri uporabi v novih situacijah in problemskih 
znanjih predelano učna snov ni utrjena, zato so pri preverjanjih izkazovali nižje dosežke. 
 
Učenci z nižjimi sposobnostmi imajo pogosto že iz nižjih razredov slabše predznanje. Zaradi tega, 
že brez dodatnih zunanjih vplivov, težje gradijo in dopolnjujejo svoje znanje. Menimo, da je 
deloma vzrok tudi pouk na daljavo v preteklih dveh šolskih letih, kateremu učenci niso dorasli. 
Bistveno je ozaveščanje učencev in staršev, da je za doseganje zadovoljivega znanja in dobrih 
ocen zraven rednega opravljanja domačega dela pomembno tudi sprotno domače učenje in 
utrjevanje znanja oziroma dovolj vaje. Pri tem poudarjati, da za višje ocene in visoka znanja ni 
dovolj samo reševanje nalog minimalnih standardov znanja, tipa izračunaj, nariši, ... temveč tudi 
kompleksnih nalog.  
 
Pomembno je, da učenci ne samo sodelujejo pri pouku, temveč tudi upoštevajo učiteljeve 
napotke o dopolnjevanju znanja po opravljenih analizah in povratnih informacijah, da znanje 
dopolnijo in da niso s svojimi dosežki takoj zadovoljni, kajti pogosto bi lahko dosegli z nekaj 
dodatnega samostojnega dela veliko več. O tem je potrebno ozaveščati otroke in starše. Ključno 
je tudi redno sodelovanje s starši in sprotno obveščanje o delu in dosežkih njihovih otrok. 
Poudariti je potrebno, da je natančnost, pravilnost in popolnost zapisov tabelskih slik 
pomembna, čemur učenci ne dajejo posebne pozornosti. 
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Pri predmetu slovenščina so učenci vseh šestih razredov dosegli 47,88 % šolskega povprečja, 
kar je nekoliko več kot na državni ravni (45,53 %). Odstopanja med pričakovanim in doseženim 
znanjem niso bila velika, boljši učenci so točke izgubljali predvsem zaradi nenatančnosti, 
površnosti. Težave se kažejo predvsem pri samostojnem tvorjenju jezikovno pravilnih 
odgovorov in predvsem pri branju in razumevanju. Ugotavljamo, da učenci premalo poglobljeno 
in premalo kritično berejo besedila, še posebej umetnostna (berejo jih le »površinsko«), in imajo 
na splošno velike težave z nalogami, ki zahtevajo nekoliko bolj poglobljene odgovore, pri 
primerjanju dveh besedil, v iskanju podobnosti in razlik, razumevanje prenesenih pomenov. 
Tudi najboljši učenci so imeli težave z nekaterimi nalogami, ki taksonomsko niso na višjih ravneh 
in preverjajo minimalne standarde. Odstopanja so se pojavila tudi zaradi izgube časa pri branju 
besedil, ki so bila predolga in učenci niso zmogli prebrati in nato še uspešno rešiti vseh nalog. 
To je predvsem odraz učencev, ki so bili že pri učnih urah bistveno slabše pripravljeni. Veliko 
točk so izgubljali tudi pri nalogah, kjer so dobili točke zraven vsebinskega odgovora tudi za 
pravopisno pravilnost, kar se je pojavljalo tudi pri ocenjevanjih. 
 
Učenci devetih razredov so pri predmetu slovenščina dosegli skupno šolsko povprečje 49,6 %, 
kar je malenkost višje kot državno, ki znaša 49,06 %. Odstopanja med pričakovanim in 
doseženim znanjem niso bila velika, boljši učenci so točke izgubljali predvsem zaradi 
nenatančnosti, površnosti. Pri boljših učencih so se prav tako pokazale težave pri nekaterih 
nalogah, ki so taksonomsko na višjih ravneh in preverjajo minimalne standarde. Prav tako so 
boljši učenci izgubljali točke zaradi nenatančnosti oz. površnosti. Zanimivo je, da so tudi nekateri 
slabši učenci dobro reševali naloge višjih  taksonomskih stopenj, kjer je bilo potrebno izkazati 
analizo, sintezo, vrednotenje. Vzroki za odstopanje med pričakovanim in doseženim znanjem 
pri NPZ je morda v tem, da učenci nacionalno preverjanje znanja ne jemljejo resno, saj ni za 
oceno, kar so tudi večkrat povedali, kljub številnim prepričevanjem, da je to odraz njihovega 
dela in dosežkov. Pojavljale so se pravopisne napake (ločila, velika začetnica, ponavljajoče 
izpuščanje črk, …) in neberljiva pisava, kar prevede k odštevanju točk in slabšemu rezultatu. 
 
Pri predmetu angleščine so učenci šestih razredov dosegli skupno šolsko povprečje 57,83 %, kar 
je nekoliko nižje do državnega, ki znaša 63,46 %. Skupna ugotovitev vseh učiteljic je, da učencem 
primanjkujejo delovne navade, kar je posledica učenja na daljavo, ko nekateri doma niso 
opravljali svojih nalog. Tudi, ko so se vrnili v šolo, je ostal problem delanja domačih nalog, kjer 
urijo razumevanje in pisanje besed, povedi ali kratkih sestavkov.  
 
Deveti razredi so iz predmeta tehnika in tehnologija na šolski ravni dosegli povprečje 53,7 %, 
kar je malenkost višje od državnega, ki znaša 52,04 %. Učenci so v splošnem slabše reševali 
naloge pridobivanja električne energije in električnih krogov ter naloge iz področja gonil. Pri 
nalogah iz risanja pravokotne in izometrične projekcije so dosegali nadpovprečne rezultate. 
Glede na razmere, v katerih so se učenci spoznavali s temi področji (delo na daljavo), se zdi 
splošen nadpovprečen rezultat na NPZ-jih pokazatelj izrednega dela in izkušenj učitelja ter 
zanimanja učencev za tehniko in tehnologijo. 
 

3. 4 UČNI USPEH 

 
Vsi učenci ne napredujejo v višje razrede. Učenka iz 1. c razreda, ki se je šolala na domu, ni 
opravila predmetnih izpitov, zato se ponovno vpiše v 1. razred. Učenec iz 9. b razreda, ki se je 
prav tako šolal na domu, ni opravil predmetnih izpitov, zato svoje šolanje ponovno nadaljuje v 
9. razredu. Učenka iz 9. c razreda ni opravila popravnih izpitov, zato se ponovno vpiše v 9.  
razred.  
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Ob koncu šolskega leta smo podelili kar nekaj pohval. Šolsko pohvalo je prejelo 173 učencev. 
Pohvalo za sodelovanje na kulturnem področju je prejelo 70 učencev, pohvalo za sodelovanje 
na športnem področju pa 36 učencev.  
 

3. 5 ŠOLSKI OBISK, REALIZACIJA POUKA, OBISK STARŠEV NA RODITELJSKIH SESTANKIH IN NA 
GOVORILNIH URAH OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

 

Razred/razrednik 

Število 
učencev 

 
Šolski 

obisk v % 

 
Realizacija 
pouka v % 

Obisk na 
roditeljskih 

sestankih v % 

Obisk na 
govorilnih 
urah v % 

1. A/Simona Lahe  15 91,3 100,1 93 30 

1. B/Jožica Celan  28 93 99,8 64 45 

1. C/Tinka Vravnik  14 93 99,1 50 63 

2. A/Branka Dornik 
Mesarič  

9 80,2 99,8 56 41 

2. B/Mateja Kumrič  24 93 99,7 84 58 

2. C/Aida Volavšek  26 93,5 98,5 93 48,3 

3. A/Jana Mohorko 23 93 99,8 83 42 

3. B/Mihaela 
Haralovič  

17 94,8 98,9 94 62 

3. C/Vanja Böhm  11 93,6 99,7 54,5 23,6 

4. A/Dušan Videčnik 14 96,4 99,2 90 54 

4. B/Martina Brmež  16 95,7 99,5 93 32 

4. C/Marjetka Šetar 20 92,5 101,9 84,2 42,1 

4. D/Karmen Rampre  15 97,2 99,3 87 32 

5. A/Mira Balažic  15 90,2 99,3 78,5 55 

5. B/Damjana Dornik 22 92 99,9 87 52 

5. C/Nina Gošnjak  16 93,3 101,7 93 18,3 

5. E/Breda Gril  15 92,1 94,8 66,7 30 

6. A/Miran Klavž  20 92,2 99,8 79 29,5 

6. B/Nataša Marinič 
Vidonja 

23 92,1 99,9 74 31 

6. C/David Lešnik  19 90,2 99,7 71 30 

7. A/Nataša Kolednik  20  85,5 98,8 54 30 

7. B/Irena Krajnc  20 89 98,6 70 45 

7. C/Mirjana Vračun  19 87,6 98,9 37 13,7 

8. A/Mateja Pučko 
Erhatič  

19 92 99,0 74 55 

8. B/Romana Vek 19 95,5 97,9 87 33,3 

8. C/Bojana Marin  22 87,2 99,6 77 20 

9. A/Suzana Kristovič 
Sattler  

20 91,6 102,9 75 29 
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Razred/razrednik 

Število 
učencev 

 
Šolski 

obisk v % 

 
Realizacija 
pouka v % 

Obisk na 
roditeljskih 

sestankih v % 

Obisk na 
govorilnih 
urah v % 

9. B/Ksenija Rosc 
Benedejčič  

17 90,2 103,3 72 30 

9. C/Metka Štebih  21 84,7 103,3 90,2 12,7 

Skupaj 539 91,5 99,7 76,2 37,5 
 

 
Realizacija pouka v tem šolskem letu je 99,7 %, kar smo dosegli ob skrbnem načrtovanju dni 
dejavnosti, prav tako nam je to uspelo kljub epidemiji, ki je še nadalje krojila in spremenila 
klasičen potek izobraževanja. Datume in dni dejavnosti smo določili ob začetku šolskega leta. 
Šolski obisk vseh učencev je 91,5 %. Na ta odstotek so vplivale številne karantene in izolacije 
učencev.   
 

3. 5. 1 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 
V šolskem letu 2021/22 smo načrtovali, izvajali in evalvirali delo z 28 učenci, ki so tekom šolanja 
pridobili odločbo pristojnega Zavoda RS za šolstvo o usmerjanju. Od tega je 13 učencev na 
matični šoli, na podružnici Zgornja Polskava je 5 učencev, na podružnici Pragersko pa 10 
učencev, od tega sta 2 učenca iz 1. VI obdobja, 13 učencev iz 2. VIO in 13 učencev iz 3. VIO. 
Skupno smo za 29 učencev (1 učenka nima DSP) izvedli 82 ur dodatne strokovne pomoči na 
teden. 24 ur tedensko je izvajala specialna pedagoginja (od tega 3 ure skupinsko), 3 ure socialna 
pedagoginja in 11 ur psihologinja, ostalih 44 ur so izvajali učitelji. 27 ur je bilo svetovalnih 
storitev. Ure dodatne strokovne pomoči smo izvajali v skladu z odločbami o usmerjanju, v 
oddelku ali izven oddelka, načeloma v času pouka, izjemoma na željo staršev ali učenca tudi 
pred ali po pouku. Pri 13 učencih so ure DSP potekale skupinsko.  
 
Učitelji so v sodelovanju s šolsko svetovalno službo in specialno pedagoginjo redno sodelovali s 
starši, jih seznanjali z vzgojno-izobraževalnim delom učenca ter napredkom. Vzpostavljali smo 
stik z zunanjimi institucijami: Dispanzerjem za pedopsihiatrijo Maribor; zasebno 
pedopsihiatrično ambulanto dr. Nataša Potočnik Dajčman; Svetovalnim centrom za otroke, 
mladostnike in starše Maribor; psihologinjo iz ZD Slovenska Bistrica; Enoto za duševno zdravje 
otrok in mladostnikov iz ZD Ptuj; s Centrom Šteker Maribor; Centrom za socialno delo Maribor, 
enota Slovenska Bistrica.   
 
Delo je večinoma potekalo brez težav, učenci so radi prihajali na ure pomoči, razen 
posameznika, s katerim smo v sodelovanju s starši in razredničarko opravili veliko razgovorov.  
V času dela na daljavo je bilo delo z učenci s posebnimi potrebami izjemno naporno tudi to 
šolsko leto. Kljub temu, da je večina že obvladala tehnologijo, so imeli težave z organizacijo dela 
in prostora. Posledično so ob ponovnem vračanju v šolo zapadli v pasivno stanje, dokler se niso 
ponovno prilagodili. 
 
25 učencev je imelo izdelan Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP), katerim so učitelji prilagajali 
pouk tudi brez odločb o usmerjanju. 
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3. 5. 2 UČENCI TUJCI 

 
V tem šolskem letu našo šolo obiskuje 10 tujcev iz držav Rusije, Kosova ter Bosne in 
Hercegovine. Učencem po Individualiziranem programu prilagajamo šolsko delo in ocenjevanje 
znanja. Realiziranih je bilo 160 nesistemiziranih ur DSP za učence tujce, ki se prvo leto šolajo v 
Republiki Sloveniji. Učenci so se v razredno skupnost vključili dobro, za učenje slovenskega 
jezika se zelo trudijo. Razredniki in šolska svetovalna služba uspešno sodeluje s starši pri 
načrtovanju in izvajanju pouka ter pomoči. 
 

3. 6 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (sedmi, osmi in deveti razredi)  

 
Matična šola (16 izbirnih predmetov) 
 

PREDMET število učencev učitelj 

7.  razredi     

Ansambelska igra 7 Rebeka Bračič 

Gledališki klub 3 Andreja Jež 

Šport za zdravje 27 Miran Klavž, Metka Štebih 

Nemščina I 9 Irena Krajnc 

Turistična vzgoja 18 Bojana Marin 

Šolsko novinarstvo 6 Andreja Jež 

8. razredi 
 

  

Ansambelska igra 1 Rebeka Bračič 

Gledališki klub 9 Andreja Jež 

Nemščina II 10 Irena Krajnc 

Likovno snovanje II 10 Lara Železnik 

Šport za sprostitev 17 Metka Štebih 

Turistična vzgoja 10 Suzana Kristovič Sattler 

Filozofija II 6 Suzana Kristovič Sattler 

Multimedija 5 Milena Čakš Karpov 

Šolsko novinarstvo 3 Andreja Jež 

9. razredi 
 

  

Ansambelska igra 2 Rebeka Bračič 

Nemščina III 8 Irena Krajnc 

Izbrani šport: Odbojka 25 Miran Klavž 

Likovno snovanje III 19 Lara Železnik 

Filozofija II 7 Suzana Kristovič Sattler 

Turistična vzgoja 12 Suzana Kristovič Sattler 

Šolsko novinarstvo 1 Andreja Jež 

 
POŠ Pragersko (10 izbirnih predmetov) 
 

PREDMET število učencev učitelj 

7.  razredi     

Šport za zdravje 16 David Lešnik 

Likovno snovanje I 11 Lara Železnik 

Obdelava gradiv: les 7 Jerica Jerič 
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PREDMET število učencev učitelj 

Turistična vzgoja 6 Bojana Marin 

8. razredi    

Nemščina II 4 Mirjana Vračun 

Likovno snovanje II 12 Lara Železnik 

Poskusi v kemiji 14 Ines Blažič 

Turistična vzgoja 1 Bojana Marin 

9. razredi    

Nemščina III 4 Mirjana Vračun 

Izbrani šport: Odbojka 19 David Lešnik 

Likovno snovanje III 12 Lara Železnik 

Turistična vzgoja 4 Bojana Marin 

 

3. 7 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

 
V šolskem letu 2021/2022 smo v 4., 5. in 6. razredih v skladu s prijavami učencev in normativi 
za neobvezne izbirne predmete izvajali naslednje predmete: 
 

4. – 6. razredi število učencev učitelj 

SPODNJA POLSKAVA 
 

  

DTJ: Nemščina  20 Irena Krajnc 

Računalništvo 14 Milena Čakš Karpov 

Šport (2 skupini) 23 Miran Klavž 

ZGORNJA POLSKAVA 
 

  

DTJ: Nemščina (2 skupini)  34 Mirjana Vračun 

Šport (2 skupini) 26 Petra Jankovič, Miran Klavž 

PRAGERSKO 
 

  

DTJ: Nemščina  22 Mirjana Vračun 

Računalništvo 13 Milena Čakš Karpov 

Šport (2 skupini) 22 David Lešnik 

 

3. 8 ORGANIZACIJA POUKA V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH 

 
Delitev učencev v učne skupine se je v šolskem letu 2021/2022 izvajala po odločitvah 
učiteljev slovenščine, angleščine in matematike na strokovnih aktivih. Predlog je bil sprejet 
na svetu staršev in svetu zavoda. Zaradi spremenjene organizacije dela in pouka v času 
epidemije je izvajanje pouka v učnih skupinah potekalo po mehurčkih, v katerih so bili le 
učenci iz istega razreda.  
 

3. 9 DNEVI DEJAVNOSTI, EKSKURZIJE, TEDENSKI PROGRAMI CŠOD, PLAVALNI TEČAJI IN 
TEKMOVANJA 

 
Vsi dnevi dejavnosti so bili realizirani. Kot je bilo načrtovano na začetku šolskega leta, so bile 
izvedene šole v naravi za 4., 5., 8. in 9. razrede. 1., 2. in 3. razredi so se uspešno udeležili 
plavalnega tečaja v Športnem parku Ruše. Za vse dneve dejavnosti so bile opravljene evalvacije 
in podani predlogi za naslednje šolsko leto.  
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Izvedene so bile vse zaključne ekskurzije za vse oddelke. V okviru obogatitvenih dejavnosti sta 
bili izvedeni ekskurziji v Celje – Pokrajinski muzej in v Ljubljano – Narodni muzej Slovenije, muzej 
Novejše zgodovine in Narodno galerijo.  
 
Interdisciplinarne ekskurzije  

RAZRED LOKACIJA VODJA EKSKURZIJE 

1. razredi  Ptuj, ptujski grad Majda Vaupotič 

2. razredi ZOO Ljubljana Mateja Kumrič 

3. razredi Rogatec, grad Strmol Jana Mohorko 

4. razredi Mozirski gaj Maribor Marjetka Šetar 

5. razredi Ljubljana (CŠOD), Slovenski šolski muzej Damjana Dornik 

6. razredi Prekmurje Bojana Marin, razredniki 

7. razredi Dolenjska Suzana K. Sattler, razredniki 

8. razredi Notranjska/Gorenjska Suzana K. Sattler, razredniki 

9. razredi Primorska Bojana Marin, razredniki 

 
Šole v naravi  

4. razredi CŠOD Murska Sobota 23.–27. 5. 2022 plavanje  

5. razredi CŠOD Murska Sobota 30. 5.–3. 6. 2022 plavanje 

8. razredi CŠOD Planinka 7. 3.–11. 3. 2022 smučanje 

9. razredi CŠOD Kranjska Gora 6. 9.–10. 9. 2021 tehniški teden 

 
Tečaji plavanja  

1. razredi Športni park Ruše 13. 6.–17. 6. 2022 

2. razredi Športni park Ruše 27. 9.–1. 10. 2021 

3. razredi Športni park Ruše 27. 9.–1. 10. 2021 

 

4. PREGLED OBVEZNIH DEJAVNOSTI OB POUKU – razširjeni program 

 

4. 1 VARSTVO VOZAČEV 

 
Varstvo vozačev je na matični šoli in obeh podružnicah organizirano v skladu s šolskimi prevozi. 
Za vozače je poskrbljeno jutranje varstvo od prihoda avtobusov do začetka pouka. Po pouku je 
organizirano varstvo vozačev. Učitelji spremljajo učence na avtobus ali kombi. Šolski prevoz je 
bil tudi v letošnjem šolskem letu zaradi epidemije koriščen v nekoliko manjši meri kot po navadi.  

4. 2 DODATNI POUK, DOPOLNILNI POUK  

 
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 
standarde znanja. Največ ur dodatnega in dopolnilnega pouka smo namenili slovenščini, 
matematiki in angleščini. Realizacija ur dodatnega pouka je bila 85,7 %, dopolnilnega pa 100 %, 
skupaj povprečno 92,9 %. 
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4. 3 ISP UČNA POMOČ, NADARJENI UČENCI  

 
Ure ISP smo od 1. do 3. razreda namenili za učno pomoč, v višjih razredih pa za nadarjene 
učence, realizacija 98 %. Učitelji individualno ugotavljajo in spremljajo učenčevo uspešnost in 
napredek ter za vsakega posameznika izbirajo ustrezne oblike in metode dela. Poročilo dela z 
nadarjenimi učenci sledi v nadaljevanju.  
 

4. 4 RAZISKOVALNA DEJAVNOST UČENCEV 

 
Učenki Martina Brdnik in Eva Vogrinec sta s svojo raziskovalno nalogo z naslovom Vsemogočni 
lasje pod mentorstvom Ksenije Rosc Benedejčič ter Anite Prapotnik Brdnik na 30. regijskem 
srečanju mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije osvojili srebrno priznanje.  
 
Podrobnosti vseh uspehov naših učencev so navedene v prilogi objave v Petici – priloga Tednika 
Panorama.  
 

4. 5 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI PRI IZBIRNIH PREDMETIH 

 
Za učence, ki so obiskovali obvezni izbirni predmet Turistična vzgoja, je bila izvedena strokovna 
ekskurzija v Prekmurje. Izvedeni sta bili tudi ekskurziji v Celje – Pokrajinski muzej in v Ljubljano 
– Narodni muzej Slovenije, muzej Novejše zgodovine in Narodna galerija. Učenci so imeli tudi 
možnost izkustva terenskega dela v Mariboru.  
 

4. 6 INTERESNE DEJAVNOSTI 

 
Poleg obveznega obiskovanja pouka in izbirnih predmetov se lahko učenci prostovoljno vključijo 
v različne interesne dejavnosti. V času pouka v šoli smo izvajali skoraj vse načrtovane interesne 
dejavnosti, pri čemer se učenci niso mešali med sabo po razredih, saj smo zaradi ukrepov morali 
oblikovati skupine učencev istega razreda. Večine ID v času pouka na daljavo nismo izvajali, saj 
otrok nismo želeli dodatno obremenjevati z že tako zelo napornim delom. Učenci od 1. do 5. 
razreda zelo radi obiskujejo in sodelujejo v več interesnih dejavnosti, medtem ko učenci višjih 
razredov zadovoljujejo interesne potrebe že pri izbirnih predmetih. 321 učencev je obiskovalo 
tri ali več interesnih dejavnosti, 111 jih je obiskovalo dve dejavnosti, 50 učencev eno in 57 
učencev nobene.  
 

4. 7 TEKMOVANJA 

 
Med šolskim letom smo se udeleževali nekaterih tekmovanj in dosegli veliko število priznaj, 
plaket in pohval. Potekala so na posameznih lokacijah in na daljavo. Potekala so tudi športna 
tekmovanja. Podrobnejše informacije in opise smo navedli v prilogah. Prevoze, kotizacije in 
stroške pohval ter priznanj smo poravnali iz dodatnega programa.   
 

4. 8 PROJEKTI 

Zdrava šola – poročilo v prilogi vsi  

EKO šola – poročilo v prilogi vsi  
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Kulturna šola – poročilo v prilogi vsi 

Šolska shema – poročilo v prilogi vsi  

Tradicionalni slovenski zajtrk – poročilo v prilogi vsi  

Samoevalvacija – poročilo v prilogi vsi 

EKO branje za EKO življenje  1.–5. razred  

POGUM – poročilo v prilogi vsi učitelji 

Učenje učenja – poročilo v prilogi vsi 

Kulturna dediščina – poročilo v prilogi vsi 

RaP – poročilo v prilogi vsi 

Rdeči križ Slovenije, Karitas vsi 

Korak k sončku – poročilo v prilogi 2. c 

Rekreativni odmor  vsi 

Vidnost je varnost 1.–4. razredi 

Pasavček 1.–3. razredi 

Policist Leon  5. razredi 

Varnostna olimpijada  4. razredi 

e-Twinning projekti – poročilo v prilogi tuji jeziki 

Teden pisanja z roko – poročilo v prilogi 4.–8. razredi 

Teden knjige vsi 

Skrb za zdrave zobe 1.–5. razred 

Zlati sonček 1.–3. razredi 

Krpan 2. VIO 

Rastem s knjigo – poročilo v prilogi vsi 

Šolski vrtovi – Sajenje začimb in dišavnic Pragersko 2.–6. razredi 

Hrana ni za tjavendan 1.–6. razredi 

Očistimo Slovenijo  vsi  

Poletavci  vsi 

Globe vsi 

Varno s soncem – poročilo v prilogi 2. c 

Razredno petje – poročilo v prilogi vsi 

Spodbujamo prijateljstvo – poročilo v prilogi 1. b–6. b, 3. c, 4. 3, 8. c  

CLILiG Robotikmeisterschaft – poročilo v prilogi posamezniki od 5. do 9. 
razreda 

Dvig digitalnih kompetenc – poročilo v prilogi vsi 

 
Razredni projekti, ki jih izvajajo učitelji, so sestavni del letnih priprav strokovnih delavcev.  
 

4. 9 NATEČAJI  

 
- V objemu slike in zvoka 
- Fotografski natečaj »Moja domovina - hodim po naši rodovitni zemlji« 
- Misija zeleni koraki – manj izpustov CO2 
- Gasilec tekmovalec  
- Mednarodni likovni natečaj »Kdo je drugi?« 
- Noč knjige 2022 
- 25. mednarodni likovni natečaj »Iz sveta igrač« 
- 3. mednarodni likovni natečaj »OTROŠKA GRAFIKA« Pod svobodnim soncem 
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- 13. likovni natečaj »Drevo« 
- 14. likovni natečaj »Po čebelah se zgleduj 2022 – ZGODBE« 
- 25. mednarodni likovni natečaj »Kraj, tukaj in zdaj« 
- 5. Kovičev literarni natečaj 
- »Vtisi iz mojega kraja«, likovni natečaj 
- »Velike stvaritve malih mojstrov 2022«, knjižna ilustracija 
- Vseslovensko petje s srci 
- Šest milijonov ladjic za šest milijonov žrtev 
- Gozd in biotska pestrost 
- Zamaškonjam 
- 13. festival FORMA VIVA Pragersko 
- 34. otroško kiparsko srečanje FORMA VIVA MALEČNIK 2021 
 

4. 10 HUMANITARNE AKCIJE 

 
- Karitas – Pokloni zvezek; 
- zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš, baterij, odpadnega papirja, pločevink, zamaškov; 
- zbiranje hrane in odej za zapuščene ter zavržene živali; 
- zbiranje hrane in sanitetnega materiala za ljudi iz Ukrajine.  
 

5. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV ŠOLE 

  

5. 1 NAČRTOVANA IZOBRAŽEVANJA ZA KOLEKTIV 

 
Nadaljevali smo z izobraževanjem iz področja IKT in programa MS Teams. Delili smo si primere 
dobrih praks preko delovne skupine Učenje učenja.  
 
Različni izvajalci so izvajali svetovalne storitve ZRSŠ. Strokovni delavci so bili deležni zaključne 
konference, kjer so si ogledali zanimive izsledke raziskav, povezanih z izobraževanjem v Sloveniji 
in tujini preko posnetka Učenje za prihodnost OECD učni kompas 2030. Udeleževali so se 
študijskih skupin, ki so bile izvedene preko spleta. Potekala so izobraževanja v okviru projektov 
RaP, POGUM in Dvig digitalnih kompetenc.  
 
Individualna izobraževanja so potekala skladno s potrebami in po vnaprejšnjem dogovoru. 
Ponovno jih je veliko potekalo preko spleta, zato smo se zaposleni imeli priložnost udeležiti 
zares velikega števila izobraževanj, predavanj, konferenc in delavnic.   
 

5. 2 UČENJE UČENJA 

 
Poročilo dela delovne skupine Učenje učenja za šolsko leto 2021/22 
 
V šolskem letu 2021/22 smo se v  delovni skupini osredotočili na razvijanje kompetenc digitalne 
pismenosti za potrebe poučevanja na daljavo. Načrtovali in izvedli smo srečanja z deljenjem 
učinkovitih praks pri delu z aplikacijami Mentimeter, Kahoot in ActivePresenter. Osvojeno 
znanje in veščine aplikacij smo prenašali tudi z individualnim svetovanjem in deljenjem izkušenj. 
Veliko smo samostojno raziskovali s pomočjo spletnih izobraževanj. Spodbujali smo se pri 
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uporabi aktivnih pristopov pri pouku in v okviru  videokonferenc ter pri oblikovanju interaktivnih 
zaposlitev oz. nalog za samostojno delo učencev, še posebej v času karanten in izolacij. Naredili 
smo velik korak k opolnomočenju strokovnih delavcev in učencev na področju digitalne 
pismenosti. 
 
Pri učencih smo še naprej razvijali in krepili kompetence bralne pismenosti, formativnega 
spremljanja, kritičnega mišljenja, ustvarjalnega razmišljanja, aktivnih oblik in metod dela, 
medpredmetnega povezovanja, skratka učenje učenja. V oddelčnih skupnostih smo razvijali 
medvrstniško učno pomoč in deljenje učinkovitih učnih praks sošolcev z različnimi pristopi oz. 
BUS. 
 

5. 3. HOSPITACIJE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 
 

V letošnjem šolskem letu sem ponovno veliko pozornosti namenila pregledu letnih priprav 
učiteljev oziroma strokovnih delavcev.  Učitelji jih oddajo v elektronski obliki. Spodbujam jih, da 
je letna priprava napisana po zakonskih smernicah in sicer tako, da jim služi pri načrtovanju, 
izvajanju in evalvaciji  vzgojno izobraževalnega dela.  Učitelji so letošnje  LP pripravljali še 
posebej  skrbno natančno, saj so morali načrtovati obravnavo in  utrjevanje ciljev, ki jih niso 
dosegli ali pa je zmanjkalo časa za utrjevanje zaradi procesa učenja na daljavo v šolskem letu 
2020/2021. Spremljanje pouka je bilo usmerjeno tudi na spodbujanje razvoja kritičnega 
mišljenja in ustvarjanje pogojev za učinkovito samostojno učenje, oziroma varnega in 
spodbudnega učnega okolja.  
Opravila sem več krajših hospitacij – učnih sprehodov  pri  različnih predmetih in različnih 
učiteljih. Pri vseh urah so bile vključene faze formativnega spremljanja. Opazovala sem tudi 
odnos učitelj – učenec, kje sem ugotovila, da učitelji spodbujajo učence pri delu, jim zagotavljajo 
varno in spodbudno učno okolje. Učenci so imeli možnost učenja z napakami.  
 
Opravila sem nekaj  hospitacij,  na katere so me povabili učitelji. Pri teh urah so učitelji 
predstavili aktivne oblike dela, aktivnosti posameznih učencev … Skupaj z mentorico Ksenijo 
Rosc Benedejčič sem opravila  potrebne hospitacije za strokovni izpit  pri  učnih urah, ki jih je 
izvajala Ines Blažič. Opravila sem ji pri različnih predmetih: BIO, KEM, NAR. Ga. Blažič je uspešno 
opravila strokovni izpit. Pregledovala sem potrebno dokumentacijo, doseganje ciljev pri pouku, 
ustreznost vsebin ter didaktične in metodične pristope. Po opravljeni hospitaciji sem skupaj s 
strokovnim delavcem analizirala opravljeno delo – opravila sem odkrit in razvojno naravnan 
razgovor. 
 

5. 4 DELO STROKOVNIH AKTIVOV ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 
Poročilo je pripravila vodja strokovnih aktivov, ga. Cvetka Govejšek. V šolskem letu 2021/22 smo 
izvedli srečanja za dober potek dela strokovnih delavcev na šoli. Realizacija in organizacija 
načrta dela strokovnih aktivov se je zaradi zdravstvenih pogojev virusa covid-19 med šolskim 
letom nekoliko spremenila. Vsebine, oblike in število srečanj se je oblikovalo glede na potrebe 
pouka na daljavo in tudi sklicev sestankov učiteljev posameznega aktiva na daljavo. 
 
1. sklic: avgust – pred začetkom novega šolskega leta, 24. 8. 2021  
Dnevni red: 

1. Analize vseživljenjska znanja in načrtovanje za odpravo: 
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 kako jih učenci zmorejo (Priloga 2) 

 kako /v kolikšni meri so jih učenci osvojili  (Priloga 3) 
2. Letne priprave: 

a)  vključevanje analize in načrtovanja iz točke 1 v letno pripravo 

b)  pregled kriterijev ocenjevanja, usklajevanje skupnih elementov letne priprave po 

razredu ali predmetnem področju … 

3. Pregled dokumentov : 

a) Hišnega reda 

b) Vzgojnega načrta 

c) Pravil šolskega reda 

4. Oblikovanje Razvojnega  načrta za našo šolo. 

5. Razno. 

       
2.sklic: april, 8. 4. 2022 
Dnevni red: 

1. Priprava MERIL ZA SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE  dejavnosti za doseganje ciljev 
izboljšave v okviru samoevalvacije (kako bomo vedeli, da smo cilj dosegli). 

2. Razno. 

Pričeli smo z novim ciklom izbora ciljev za samoevalvacije. Zato smo v ta namen uporabili delo 
v aktivih. 
 
3.sklic: april, 20. 4. 2022 
Dnevni red: 
 

1. Učbeniki, delovni zvezki in šolske potrebščine za šolsko leto 2022/23. 

4.sklic: junij , 13. 6. 2022 
Vmesni sklici za predmetne aktive matematika, slovenščina in angleščina – 13. 6. 2022. 
Oblikovanje manjših učnih skupin in izbira načina pouka v manjših učnih skupinah. 
 
5.sklic: junij, 27. 6. 2022 
 
Dnevni red: 

1. Analiza opravljenih DNI DEJAVNOSTI za šolsko leto 2021/22.  
2. Analiza VSEŽIVLJENJSKIH ZNANJ (kaj učenci zmorejo in kaj so usvojili). 
3. Analiza DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE, izvedene med poukom oz. v času 

rednega vzgojno-izobraževalnega dela. 
4. Razno. 

 
6.sklic: junij, 28. 6. 2022 
 
Dnevni red: 

1. Načrtovanje DNI DEJAVNOSTI za šolsko leto 2022/23. 
2. Načrtovanje EKSKURZIJ za šolsko leto 2022/23.  
3. Načrtovanje NADSTANDARDNIH DEJAVNOSTI in EKSKURZIJ za šolsko leto 2022/23.  
4. Načrtovanje dela v projektu DVIG DIGITALNIH KOMPETENC UČENCEV  za šolsko leto 

2022/23.  
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(V naslednjem šolskem letu nadaljujemo s projektom Dvig digitalnih kompetenc. 
Prosimo Vas, da na ravni aktiva razmislite in zapišite konkretne  predloge za razvijanje 
digitalnih kompetenc učencev na vašem predmetnem področju) 

5. Navedite predloge, pobude sodelovanja s ŠSS za naslednje šolsko leto. 
6. Predlogi za prihodnje šolsko leto: 

a) strokovno izobraževanje v celotnem kolektivu 
b) učila, učni pripomočki, IKT tehnologija – nabave, popravila, drugo 
c) pobude in predlogi sodelovanja v novem šolskem letu (organizacijsko, vsebinsko, 

…). 
7. Razno. 

 
Vsebine nekaterih točk dnevnega reda posameznih sklicev se ponavljajo iz predhodnih šolskih 
let; učitelji se nanje dobro pripravijo in vsebino osvetlijo z novimi spoznanji, ki jih prinašajo 
dodatna izobraževanja in vključevanje šole v projekte. 
 
Učitelji bodo nadaljevali z vključevanjem novih, aktivnejših oblik dela v svoj pouk ter spremljali 
napredek v znanju in spretnostih učencev. Skupaj z učenci bomo sestavljali in prepoznavali cilje, 
potrebne za uspešno osvojitev učnega gradiva v skladu z učnim načrtom – razvijali formativno 
spremljanje in kriterije uspešnosti njihovega doseganja.  
 

6. PROSLAVE IN PRIREDITVE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 
Izvedli smo vse načrtovane prireditve in proslave. Obeležili smo praznike dan reformacije in dan 
spomina na mrtve ter največji slovenski kulturni praznik v februarju na vseh treh šolah. Na 
podružnici Zgornja Polskava smo si ob 200 letnici šolstva ogledali odlično virtualno prireditev. 
Ponovo smo pustovali v živo, z maskami in radostjo po razredih. Pomlad smo na začetku aprila 
pozdravili s prireditvijo za starše na matični šoli. Na vseh treh šolah smo obeležili praznika dan 
boja proti okupatorju in praznik dela. Udeležili smo se zborovskega buma na stadionu v 
Slovenski Bistrici, kjer smo poslušali odlično petje več zborov v organizaciji JSKD Slov. Bistrica. 
Na začetku junija smo izvedli zaključni prireditvi za starše na POŠ Pragersko in POŠ Zgornja 
Polskava. Ob koncu pouka smo obeležili tudi dan državnosti in se skupaj poslovili od tega 
šolskega leta.  
 

7. SODELOVANJE S STARŠI 

 
Sodelovanju šole s starši venomer posvečamo posebno pozornost. Poleg govorilnih ur in 
razrednih roditeljskih sestankov smo organizirali tudi skupne roditeljske sestanke staršev in 
otrok, ki so ponovno potekali v živo. Povprečen obisk staršev na govorilnih urah je bil 37,5 %, 
na roditeljskih sestankih pa 76,2 %. Zaradi dalj časa trajajoče posebne situacije, povezane z 
epidemijo, je v letošnjem šolskem letu bilo sodelovanja s starši več kot po navadi. Starši so bili 
tekom izobraževanju na daljavo v pomoč in oporo tako učencem, kakor tudi šoli, da je lahko 
izobraževanje potekalo kljub situaciji. Veliko stikov s starši ni moč uokviriti v govorilne ure in 
njihov odstotek, saj je komunikacija potekala nenehno preko elektronske pošte, video srečanj 
in klicev preko telefona.  
 
V šolskem letu 2021/2022 smo lahko mnoge dejavnosti spet z velikim veseljem izvedli v živo, saj 
tak način pozitivno vpliva na sodelovanje med starši in šolo. Pripravili in sodelovali smo:  
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- priprava in objava šolskega časopisa ter drugih obvestil na spletni strani šole; 
- različne prireditve za starše (podrobneje opisane v prilogi); 
- uvodni sestanki v septembru, izvedeni iz strani razrednikov; 
- sprotni roditeljski sestanki, izvedeni iz strani razrednikov; 
- redne mesečne popoldanske pogovorne ure ter sprotne dopoldanske pogovorne ure po 

dogovoru; 
- sestanki za otroke evidentiranih in identificiranih nadarjenih otrok, karierna orientacija 

za starše učencev 8. in 9. razredov; 
- sestanki za šolske novince v juniju; 
- krvodajalski akciji v juniju in juliju na POŠ Pragersko ter POŠ Zgornja Polskava.  

 
Starši imajo številne možnosti sodelovanja s šolo in učitelji, da lahko sproti spremljajo razvoj in 
učno-vzgojni uspeh svojega otroka. Načrtovano predavanje ob začetku šolskega leta iz strani 
Janija Prgića z naslovom Zdravi možgani, zdravi otroci zaradi omejitev oz. ukrepov v povezavi z 
epidemijo ni bilo izvedeno.  
 

8. POROČILA DELA VODSTVENIH IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE 

 

8. 1 UČITELJSKI ZBOR 

 
V letošnjem šolskem letu smo se lahko ponovno večinoma sestajali na pedagoških konferencah 
v živo, predvsem na začetku šolskega leta pa so bile nekatere še izvedene na daljavo preko 
programa MS Teams. Obravnavali smo aktualno problematiko, se izobraževali in sprejemali 
potrebne odločitve. Pripravili, potrdili in izvedli smo vse naloge v LDN. Odločali smo o vzgojnih 
ukrepih. 
 
Posamezno smo se na sestankih sestajali učitelji matične in podružnične šole zaradi potreb, ki 
jih je narekovalo vsakdanje delo in življenje v šoli: tekmovanja, dnevi dejavnosti, šole v naravi 
itd. 
 

8. 2 SVET ZAVODA IN SVET STARŠEV  

 
POROČILO O DELU SVETA ZAVODA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 
Stari svet šole (mandat članov od septembra 2017 do septembra 2022) se je sestal na zadnji seji 
30. 9. 2021. Pregledal je zapisnik predhodne seje ter poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 
2020/2021 in oba soglasno potrdil. 
 
Novi svet šole je imel v šolskem letu 2021/2022 štiri redne seje in eno dopisno sejo. V živo so 
potekale tri seje: 30. 9. 2021, 24. 2. 2022 in 15. 4. 2022; na daljavo (preko Zoom-a) ena seja: 16. 
11. 2021; dopisni seji: 1. dopisna seja - glasovanje je potekalo med 16. 12. in 20. 12. 2021, 2. 
dopisna seja – glasovanje je potekalo od 23. do 26. 8. 2022. 
 
1. seja, 30. 9. 2022 
Na tej seji je potekalo konstituiranje novega sveta šole za štiriletno obdobje, svet je obravnaval 
predlog LDN za šolsko leto 2021/22, samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2020/2021, potrdil 
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je predlagane kandidate pritožbene komisije, potrdil je spremembo pravil šolskega reda in 
hišnega reda ter obravnaval in potrdil spremembe internega akta za javna naročila. 
 
Na 1. korespondenčni seji (16. 12. do 20. 12. 2021) so člani sveta šole obravnavali in potrdili 
cene najema šolskih prostorov – telovadnic, učilnic in garderob za prvo polletje 2022. 
 
2. redna seja 15. 2. 2022 (potekala je na daljavo – preko ZOOM-a), člani so pregledali in potrdili 
inventurno poročilo za leto 2021, poročilo o polletnem VIZ delu, razvojni načrt OŠ Antona 
Ingoliča Spodnja Polskava za obdobje 2021-2025 ter sprejeli sklep o načinu vodenja zapuščine 
Margarete Vodušek. 
 
3. redna seja, 24. 2. 2022  
Svet šole je pregledal in potrdil letno poročilo Osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava 
za leto 2021, ugotavljal delovno uspešnost ravnateljice, obravnaval poročilo o notranji reviziji, 
seznanjen je bil tudi s spremembo pri izvrševanju novega 46. člena ZOFVI-N. 
 
4. redna seja, 15. 4. 2022 
Svet zavoda je na tej seji sprejel in potrdil Program dela, kadrovski in finančni načrt OŠ Antona 
Ingoliča Spodnja Polskava za leto 2022 ter bil seznanjen s spremljavo LDN za šolsko leto 
2021/22. 
 
Na 2. korespondenčni seji (23. 8. do 26. 8. 2022) so člani sveta šole obravnavali in potrdili cene 
šolske prehrane za šolsko leto 2022/2023. 
 
POROČILO O DELU SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 
V živo dve seji: 1. redna seja, 28. 9. 2021 in 2. redna seja 18. 5. 2022; na daljavo (Zoom) 16. 11. 
2021 pa je potekala izredna seja. 
 
Na 1. redni seji 28. 9. 2021 je potekalo konstituiranje sveta staršev, volitve predstavnikov 
staršev v svet šole, volitve predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo, pregledano je bilo 
poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2020/2021, samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 
2020/21, predlog LDN za šolsko leto 2021/22 in podano soglasje k predlogu, svet staršev je bi 
seznanjen s spremembami Pravil šolskega reda in spremembami Hišnega reda. 
 
Na izredni seji 16. 11. 2021, ki je potekala preko ZOOM-a, je svet staršev obravnaval tekočo 
problematiko, vezano na COVID ukrepe. 
 
Na 2. redni seji 18. 5. 2022 je svet staršev bil seznanjen s spremljavo LDN za šolsko leto 
2021/2022 in potrdil predlog izbire učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko 
leto 2022/2023. 
 

8. 3 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 
Delo šolske svetovalne službe so opravljale ga. Natalija Kozar, ga. Karmen Vajngerl in ga. Natalija 
Žist. Poročila o njihovem delu so v prilogi. 
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8. 4 ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 
Šolske knjižnice na vseh treh šolah vodi knjižničarka ga. Romina Breznik. Poročilo v prilogi. 
 

8. 5. UČBENIŠKI SKLAD 

 
Učbeniški sklad je vodila ga. Romina Breznik. Poročilo v prilogi. 
 

9. SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

 
Sodelovali smo: 
 

 z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport; 

 z RIC LJ: nacionalno preverjanje znanja; 

 s Pedagoškim inštitutom Ljubljana: izvedba Mednarodne raziskave ICCS državljanskega 
izobraževanja in vzgoje na vzorcu naših osmošolcev ter učiteljev, ki poučujejo v osmih 
razredih;  

 s Centrom za psihodiagnostična sredstva Ljubljana, d. o. o.: izvedba standardizacije 
vprašalnika Iskanje poklicne poti; 

 z Občino Slovenska Bistrica: sofinanciranje osnovnošolske vzgoje in izobraževanja, 
investicijsko vzdrževanje šolskih zgradb, telovadnic, igrišč, okolice šol, prevozi učencev; 

 z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje: delovna srečanja, izobraževanje, posveti, 
usmerjanje učencev s posebnimi potrebami, projekti; 

 z Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem (študenti na praksi); 

 z Zavodom RS za zaposlovanje: javna dela in karierna orientacija; 

 z različnimi srednjimi šolami: komunikacija glede vpisov naših učencev, predstavitev 
posameznih šol devetošolcem preko spleta; 

 z ZD Slovenska Bistrica: zdravstveno varstvo učencev (zdravniški in zobni pregledi, 
cepljenje, preventiva) in zasebno ambulanto dr. Gregor Roj (pregledi zaposlenih), s 
psihologinjo Ano Pehnec; 

 z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor: sanitarni pregledi ŠK, analize vzorcev hrane, 
deratizacija; 

 z inšpekcijskimi službami: nadzor in svetovanje; 

 s Policijsko postajo Slovenska Bistrica in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu: prometna varnost učencev, tekmovanja, družinska problematika, druge izjave; 

 z RK: krvodajalske akcije, humanitarne akcije, natečaji; 

 s CSD Maribor, enota Slovenska Bistrica: socialna pomoč učencem in družinam, 
interdisciplinarni sestanki, izvajanje dela v splošno družbeno korist, posredovanje 
dopisov in zapisnikov; 

 z ZD Adolfa Drolca Maribor, Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo ter z ZD Ptuj, 
Enoto za duševno zdravje otrok in mladostnikov Ptuj ter zasebno pedopsihiatrično 
ambulanto v zvezi z našimi učenci: sestanki, klici, dopisi; 

 s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor ter Svetovalnim 
centrom iz OŠ Minke Namestnik Slovenska Bistrica: interdisciplinarni sestanki, pomoč 
pri usmerjanju, strokovna srečanja; 

 s Centrom Šteker – pomoč pri prekomerni rabi zaslonskih tehnologij naših učencev; 
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 z Zavodom za šport Slovenska Bistrica in Ptuj ter Zavodom za šport Planica: športni 
programi in tekmovanja; 

 s Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica: izmenjava gradiv; 

 z drugimi osnovnimi in glasbenimi šolami ter vrtcem; 

 z Zvezo prijateljev mladine: letovanje otrok, sofinanciranje šolske prehrane; 

 z Nadškofijsko Karitas Maribor: humanitarna akcija Pokloni zvezek; 

 z Lipovec d. o. o.; 

 z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), 

 z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), 

 z Zavodom Simetris: izvedba Modre delavnice za nadarjene učence.   
 

Nadaljevali smo sodelovanje s krajevnimi skupnostmi in društvi, ki je bilo zaradi epidemije sicer 
zelo okrnjeno. Sodelovanje je potekalo na različnih področjih: 
 

 pri organizaciji proslav in drugih prireditev v kraju, 

 sodelovanje na različnih tekmovanjih, 

 sodelovanje na področju prometne varnosti, 

 sodelovanje s športnimi društvi, 

 sodelovanje s turističnimi društvi, 

 sodelovanje z gasilskimi društvi,  

 sodelovanje ob praznikih krajevnih skupnosti, 

 v skladu s 13. členom Zakona o osnovni šoli šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri 
izvajanju zdravstvenega varstva učencev, predvsem pri izvedbi zdravniških pregledov za 
otroke vpisane v 1. razred, izvedbi rednih sistematskih pregledov in cepljenj v času 
šolanja. 

 
Poročilo je bilo predstavljeno: 

 na učiteljskem zboru / junij, avgust, september, 

 na razrednih roditeljskih sestankih, 

 na razrednih urah, delno na zloženkah in v publikaciji, 

 na svetu staršev in svetu zavoda. 

10. PRILOGE 

 

Priloga 1: Tekst, objavljen v Petici – Priloga bistriškega tednika Panorama  

 
V Petici so bile objavljene fotografije devetošolcev, prejemnikov županovih petic in različnih 
dosežkov ter priznanj. Vsako leto so opisani in objavljeni dosežki učencev na različnih področjih, 
projekti in praznovanja ter druge aktivnosti na naši šoli.  

 
Dosežki učencev 

 

Učenec Razred Priznanja Mentor 

Zarja Robar 
 

9. A Zlato priznanje na 11. Slovenski glasbeni 
olimpijadi 
Zlato priznanje na 5. Mednarodni glasbeni 
olimpijadi / Posebno priznanje za odličen 
nastop na pevskem delu tekmovanja 

Rebeka Bračič 
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Učenec Razred Priznanja Mentor 

Tjan Truntič 
 

9. A Srebrno priznanje na tekmovanju iz 
konstruktorstva in obdelave gradiv 

Jerica Jerič 

Eva Vogrinec 9. B Srebrno Cankarjevo tekmovanje Romana Vek 

Erja Jeršič 9. C Srebrno Cankarjevo tekmovanje Martina Žaberl 

Tija Moškon 
 

9. C 
 

Zlato priznanje na 11. Slovenski glasbeni 
olimpijadi 

Lucija Pocrnja 
 

Pia Pernat 7. A Zlato priznanje na Ekokvizu in 3. mesto med 
7. razredi na državnem tekmovanju v 
Ekokvizu 

Bojana Marin 

Julija Rebernak 8. A Srebrno priznanje na Ekokvizu Bojana Marin 

Lara Moškon 7. C Srebrno priznanje na Ekokvizu Bojana Marin 

Matic Pauman 6. C Srebrno Vegovo priznanje (državno) Milena Čakš Karpov 

Gal Gajšek 8. B Bronasto Vegovo Priznanje Cvetka Govejšek 

Aljan Klajnšek 8. B Bronasto Vegovo Priznanje Cvetka Govejšek 

Aneja Belej 6. B Bronasto Vegovo priznanje Nataša Marinič 
Vidonja 

Luka Rečnik 7. B Bronasto Vegovo priznanje Nataša Kolednik 

Zoja Furlan 
 

8. C Srebrno priznanje na 11. Slovenski glasbeni 
olimpijadi 

Lucija Pocrnja 

Arne Pipuš 
 

6. C 
 

Srebrno priznanje na tekmovanju v znanju 
angleščine za 6. razrede 

Mirjana Vračun 

Erik Pipuš  9. C Državni otroški parlament v Ljubljani Breda Gril 

 
Na tekmovanjih iz znanja so naši učenci prejeli 286 bronastih priznanj.  
 
PROJEKTI IN PRAZNOVANJA 
 
Praznovanje 200-letnice šolstva na Zgornji Polskavi 
 
V preteklih dveh šolskih letih smo na podružnici Zgornja Polskava praznovali visok jubilej šolstva. 
200 let je namreč od tega, kar je bila v zaselku Levarje zgrajena enorazredna šola, v kateri je 
poučeval učitelj Simon Pernat. Pouk je v stari šoli potekal vse do leta 1977, ko so v središču 
Zgornje Polskave zgradili novo šolo in jo 2004 dogradili in obnovili. Učenci in zaposleni smo ves 
ta čas namenili praznovanju 200-letnice. Spoznavali smo učne pripomočke, načine dela, šolske 
predmete, lepopisje in kazni, kot je to veljalo nekoč. Izdelovali smo različne stare igre, prepevali 
ljudske pesmi in plesali ljudske plese, seznanili smo se s tradicionalnimi jedmi, vezli in šivali, 
spoznavali naravno in kulturno dediščino našega kraja, obiskali pa smo tudi obstoječe poslopje 
stare šole in spominski nagrobnik Simona Pernata, ki je pokopan na zgornjepolskavskem 
pokopališču. Na natečaju smo izbrali logotip, ki odraža značilnosti naše šole – stari šolski zvonec 
in lipov list. Sedaj logotip krasi naše šolske prostore, vsak učenec pa ga je v trajni spomin prejel 
na lesenem obesku. Ob tej priložnosti smo izdali tudi zbornik, v katerem je zbrana celotna 
zgodovina naše šole skozi čas. Dvoletno praznovanje smo zaokrožili s kratkim filmom, v katerem 
so zbrani izdelki, nastopi vtisi, misli in želje naših učencev ter zaposlenih. 
 
Bralne značke 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu so učenci matične šole Spodnja Polskava in obeh podružnic pridno 
prebirali knjige za bralne značke. Ingoličevo bralno značko je osvojili 364 učencev. Učenci 9-ih 
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razredov, ki so bralno značko opravili vseh devet let osnovnega šolanja, je bilo v 9. a, 9. b in 9. c 
razredu skupaj 23. Zlati bralci so tako postali: 9. a: Luka Brumec, Žak Lozinšek, Dorian Karpov, 
Zarja Robar, Tjan Truntič, Teja Truntič. 9. B: Martina Brdnik, Aljaž Čuček, Neja Miljković, Jure 
Rečnik, Eva Vogrinec. 9. C: Jacquelin Brumec Korošec, Žana Gajšt, Lea Gradišnik, Erja Jeršič, 
Lucija Jurgec, Sara Lovrenčič, Tija Moškon, Ian Pušnik, Lara Todorovič, Mia Windisch, Matevž 
Zalokar, Zoja Žolek. Eko bralno značko je opravilo 236 učencev. Angleško bralno značko 
(Angleški knjižni molj) je opravilo 72 učencev (to so učenci od 4. do 9. razreda). Zlati bralci 
angleške bralne značke (ki so opravili bralno značko od 4. do 9. razreda) so: Mia Windisch, Tija 
Moškon, Sara Lovrenčič, Zarja Robar, Martina Brdnik. Nemško bralno značko (Nemški knjižni 
molj) je opravilo 15 učencev. Zlati bralki (ki sta opravili bralno značko vsa leta učenja nemščine) 
sta: Zarja Robar, Mia Windisch. 
 
Srebrno priznanje mladih raziskovalcev Slovenije 
 
»Vsemogočni lasje« je naslov raziskovalne naloge devetošolk, Martine Brdnik in Eve Vogrinec, 
za katero sta prejeli srebrno priznanje na državnem Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. V 
raziskovalni nalogi sta proučevali, kako so različne vidne lastnosti las (kot so dednost, starost, 
barva in osivelost las) povezane z debelino las. Raziskovalna naloga je nastala pod mentorstvom 
Ksenije Rosc Benedejčič in Anite Prapotnik Brdnik. 
 
eTWINNING ŠOLA 
 
V letošnjem letu so v projektu eTwinning učenci razvijali svoje digitalne kompetence in 
sposobnosti sodelovanja v skupinah. Razvijali so domišljijo in kreativnost. Spoznavali so druge 
kulture in na zanimiv način vadili sporazumevanje v angleščini. Sodelovali smo v naslednjih 
projektih: A magical autumn in my homeland (4. d), Green Wonder (6. b), Mission to (Twin) 
space (6. b), Project 4 (7. a), English Language Passport (7. a), European S‘capade (9. ab), 
Glasbeni vremenoplov (9. c), Tell me a story (OPB1: 1. in 2. a). Lanski projekt Happy Campers pa 
je v tem šolskem letu prejel Evropski znak kakovosti. 
 
4. tekmovanje iz lepopisja za Ingoličevo pero 
 
Šolsko tekmovanje v lepopisju je tudi letos potekalo v tednu pisanja z roko od 17. do 21. 1. 2022. 
Prijavljenih je bilo kar 112 tekmovalcev. Učenci so pri tekmovanju uporabljali nalivna peresa, 
dovoljen pripomoček je bil tudi črtalnik. Strokovna komisija učiteljic je ovrednotila izdelke, in 
sicer izgled, inicialko, obliko zapisa, uporabo pisanih črk in pravopis. Zmagovalci posameznih 
razredov (Neja Hostnik, Nikita Malešević, Eva Vrabl, Iva Strnad, Nejc Petek, Zala Strnad) bodo 
nagrajeni z izdelki, ki jih je ponovno prispevalo podjetje Vivapen iz Celja. 
 
Ekošola 2021/2022 
 
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, 
ki vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastave, katero 
je za iztekajoče se šolsko leto prejela tudi naša šola. Obveščanje in ozaveščanje je v letu 
2021/2022 potekalo na veliko različnih načinov, in sicer z objavami na šolski spletni strani, v 
šolskem časopisu, z okrožnicami, z letaki, z osebnim nagovarjanjem. Odziv učencev, staršev in 
krajanov je bil velik, kar je razvidno iz vseh uspešno izvedenih aktivnostih. Teh je bilo kar 26 
(tekmovanje Ekokviz, sodelovanje pri projektu GLOBE, čistilna akcija, sodelovanje pri projektu 
Hrana ni za tjavendan, zbiranje hrane in odej za zavržene živali, urejanje šolskih vrtičkov, 
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ustvarjanje iz odpadnih materialov ...), najbolj pa so ocenjevalcem padle v oči ptičje krmilnice, 
izdelane iz odpadnih materialov. 
 
Ekokviz 
 
V petek, 8. aprila 2022, je na OŠ Leskovec pri Krškem potekal ustni del državnega tekmovanja v 
Ekokvizu, na katerega se je po predhodnem pisnem delu uvrstilo le 12 najboljših v državi v 
posamezni kategoriji. Med sedmošolci je to uspelo naši učenki 7. a, Pii Pernat, ki je na pisnem 
delu je med 113 finalisti usvojila drugo mesto. Finalni boj je bil zelo težek in naporen, na koncu 
pa je Pia usvojila odlično tretje mesto. 
 
Zdrava šola 
 
Tudi v tem šolskem letu smo se trudili, da smo ostali ZDRAVA ŠOLA. Sledili smo 12-im ciljem, ki 
so enaki ciljem Evropske mreže Zdravih šol. Rdeča nit za šolsko leto 2021/2022 je bila »Mi vsi za 
lepši (boljši) jutri«. Nadaljevali smo s številnimi projekti (Tradicionalni slovenski zajtrk, Shema 
šolskega sadja, Skrb za zdrave zobe, Hrana ni za tjavendan, Kulturna dediščina ...), literarnimi in 
likovnimi natečaji ter delavnicami, povezanimi s zdravim življenjskim slogom. Učence smo 
osveščali o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Tako 
smo zmanjšali promet v okolici šole, manj obremenjevali okolje, spodbujali gibanje otrok in 
hkrati krepili njihovo zdravje. Nadaljevali smo z vrtnarskimi krožki, kjer so se učenci učili in 
preizkušali svoje znanje na vrtu, iz pridelkov pa so pripravljali različne jedi. Prav tako smo 
nadaljevali s planinskim krožkom, kjer so učenci spoznavali bližnjo in daljno okolico, si razvijali 
pozitiven odnos do hoje ter se družili. 
 

Občinsko tekmovanje v ulični 
košarki 

Ekipno 

1. mesto (Žak Lozinšek, Andraž Jurič, Luka 
Brumec, Jure Rečnik) – 9. r 
1. mesto (Miha Brumec, Amadej Brumen, 
Bron Hostej, Tim Falež) – 8. r 

Medobčinsko tekmovanje v 
dvoranskem mnogoboju za mlajše 
učenke in učence 

Ekipno 
2. mesto (deklice) 
2.mesto (dečki) 

Medobčinsko tekmovanje v 
dvoranskem mnogoboju za mlajše 
učenke in učence 

Posamezno 
1.mesto (Lara Čavničar) 
2.mesto (Gašper Korez) 

Medobčinsko tekmovanje v 
atletiki za mlajše in starejše 
učence/ke Posamezno 

1. m v metu žvižgača (Elin Kokol - 7. b) 
1. m v metu žvižgača (Lan Pečovnik – 9. b) 
1. m v teku na 60m (Maša Hojnik – 8. a) 
1. m v skoku v daljino (Aneja Juhart – 8. b) 
1. m v metu žvižgača (Zoja Žolek – 9. c) 

Medobčinsko tekmovanje v 
atletiki za mlajše in starejše 
učence/ke Posamezno 

2. m v skoku v daljino (Gašper Korez – 7. b) 
2. m v metu žvižgača (Evelina Škornik – 7. b) 
2. m v skoku v daljino (Lara Čavničar – 7. a) 
2. m. v skoku v daljino (Luka Tomac – 9. b) 
2. m v suvanju krogle (Žak Lozinšek, 9. a) 

Medobčinsko finalno tekmovanje 
v malem nogometu za st. učence 

Ekipno 

1.mesto Urban Šela, Tobias Rec, Gašper 
Potočnik, Luka Tomac, Bor Najdič, Luka 
Brumec, Matej Kotnik, Lan Pečovnik - 9. r,  
Tim Falež, Bor Najdič - 8. r, Gal Jevšenak - 7. r 
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Medobčinsko tekmovanje v 
malem nogometu za ml. učence 

Ekipno 

1. mesto Peter Potočnik, Gal Jevšenak, Luka 
Rečnik, Boštjan Sovec, Gašper Korez – 7. r, 
Luka Amon, Vid Prijol, Tilen Pehar, Matevž 
Boldirev – 6. r, Nik Božič – 5. r 

Medobčinsko prvenstvo v 
smučanju 

Posamezno 
1. mesto v kat. deklic od 13 - 15 let, Mia 
Maša Motaln - 8. b 

Področno posamično prvenstvo 
OŠ v atletiki  

Posamezno  2. mesto v skoku v višino (Andraž Jurič, 9. a) 
3. mesto v skoku v daljino (Luka Tomac, 9. b) 
3. mesto v metu žvižgača (Lan Pečovnik, 9. b) 
3. mesto v metu žvižgača (Elin Kokol, 7. b) 

Medobčinsko tekmovanje “Kaj 
veš o prometu?”  

Posamezno  1. mesto med posamezniki (Anže Keršič, 9. 
b), 2. mesto (Jure Rečnik, 9.b) 

Medobčinsko tekmovanje “Kaj 
veš o prometu?”  

Ekipno  1. mesto (Gašper Potočnik, 9. a, Anže Keršič, 
Jure Rečnik, Luka Tomac – 9. b) 

Državno tekmovanje “Kaj veš o 
prometu?”  

Posamezno  11. mesto “Kaj veš o prometu’” - Anže Keršič 
9. b 

Področno tekmovanje v malem 
nogometu za ml. učence 

Ekipno  3. mesto Anej Keršič, Peter Potočnik, Gal 
Jevšenak, Gašper Korez, Boštjan 
Sovec – 7. r., Luka Amon, Vid Prijol, Tilen 
Pehar, Matevž Boldirev – 6. r 

Državno posamično prvenstvo OŠ 
v atletiki 

Posamezno  15. mesto v skoku v višino (Andraž Jurič, 9. a) 

 

Priloga 2: Poročili podružničnih šol 

 
Poročilo ob zaključku šol. leta 2021/22 za PODRUŽNICO PRAGERSKO 
 
V šolskem letu 2021/2022 je podružnično šolo na Pragerskem pričelo obiskovati 181 učencev 
od 1. do 9. razreda iz Pragerskega, Gaja, Starega Loga, Stražgonjce, Šikol, Leskovca, Vrhloge in 
Črešnjevca. Med šolskim letom sta se v 5. e razred vpisala še dva učenca, in sicer 4. 11. 2021 in 
19. 1. 2022. Šolsko  leto je tako zaključilo 183 učencev. Za učence je bil organiziran šolski prevoz, 
nekatere so vozili starši, ostali pa so prihajali peš. 
 
Število učencev ob zaključku šolskega leta po oddelkih: 

razred število učencev razrednik, sorazrednik opombe 

1. c 14 Tinka Vravnik 2 učenki se šolata 
na domu 

2. c 26 Aida Volavšek 2 učenca se šolata 
na domu 

3. c 11 Vanja Böhm 1 učenec se šola na 
domu 

4. c 20 Marjetka Šetar 1 učenka se šola na 
domu 

5. c 16 Nina Gošnjak 1 učenka se šola na 
domu 

5. e 15 Breda Gril  

6. c 19 David Lešnik 
Milena Čakš Karpov 

2 učenca se šolata 
na domu 
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razred število učencev razrednik, sorazrednik opombe 

7. c 19 Mirjana Vračun 
Martina Žaberl 

 

8. c 22 Bojana Marin 
Barbara Jurista 

 

9. c 21 Metka Štebih 
Lucija Pocrnja 

 

Skupaj: 183  9 izobraževanje na 
domu 

 
Delo je potekalo nemoteno in v skladu z Letnim delovnim načrtom v desetih oddelkih, od 1. do 
9. razreda ter v  štirih oddelkih OPB. V  oddelkih OPB so bile učiteljice: Majda Vaupotič, Suzana 
Mlakar, Lucija Pocrnja, Ines Blažič, Karmen Vajngerl  in Marjetka Šetar. Za učence je bilo od 6.15 
do 8.15 ure organizirano tudi jutranje varstvo z učiteljicami: Aido Volavšek, Suzano Mlakar,  
Majdo Vaupotič in Martino Žaberl. 
 
Ker smo na podružnici, smo naše delo sproti usklajevali v okviru podružnice ter z matično šolo: 
z ravnateljico Danico Veber, s pomočnikom ravnateljice Zvonkom Hrašem, pedagoginjo Natalijo 
Kozar (na podružnici s Karmen Vajngerl), tajnico Alojzijo Vrbek, računovodkinjo Majdo Turner, 
knjigovodkinjo Anko Soršak, organizatorjem prehrane Domnom Babičem ter knjižničarko 
Romino Breznik, ki je dvakrat tedensko vodila izposojo knjig na podružnici. V veliko pomoč pri 
naših težavah z računalniki in za objavo na spletni strani nam je bil organizator informacijskih 
dejavnosti Matjaž Frešer. Svetovalna služba je izvajala ure učne in ostale pomoči učencem 
(odločbe, program IDPP, svetovanje ob različnih učnih in socialnih stiskah). Izvajalke so bile 
sprva  Anja Cerar, kasneje Marjana Sagadin,  Natalija Kozar, Karmen Vajngerl in Natalija Žist. 
 
Dve učiteljici sta koristili porodniški dopust: Jerneja Zelenik (nadomeščala Martina Žaberl) in 
Natalija Hajšek (nadomeščala Ines Blažič). Barbaro Jurista je zaradi daljše bolniške odsotnosti 
sprva nadomeščala Iva Kladošek, kasneje pa Anja Veit. 
 
Veliko dogovorov in dnevnih usklajevanj je bilo tudi s tehničnim osebjem. Hišnika Miro Brdnik 
in Ambrož Leskovar sta skrbela za popravila, prenos pošte … kuharici (Karmen Jurak in Darinka 
Horvat), da učenci niso bili lačni, čistilke pa, da smo vsako jutro vstopili v čiste in lepe učilnice 
(Stanka Debevec, Hedvika Pirc, Manja Benc in Katica Ogrinc). V veliko pomoč nam je bila tudi 
informatorka Nada Pihler. Na šoli se je 21. 2. 2022 zaposlila spremljevalka osmošolca, Natalija 
Brumen. 
 
Prav tako smo delo usklajevali z ostalimi učitelji, ki so bili nosilci raznih projektov ali smo skupno 
načrtovali organizirane dneve, tekmovanja, prireditve in delo po aktivih, tako po vertikali kot 
horizontali. 
 
Skozi šolsko leto smo ob vzgojno-izobraževalnem procesu izvajali še različne dejavnosti na šoli, 
sodelovali s starši, se vključevali v aktivnosti, ki so potekale v kraju in tudi širše – v občini. Z 
učenci smo se uspešno udeleževali različnih tekmovanj in natečajev v šoli in izven nje. Zraven 
mnogih interesnih dejavnosti, ki smo jih izvajali učitelji – mentorji  za učence, smo bili vključeni 
v razširjeni program – »RaP«, s področja gibanja, prehrane, varnosti in skrbi za zdravje ter v 
aktivnosti v okviru projekta »Popestrimo šolo«, ki pa se s tem šolskim letom zaključuje. 
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Nekatere aktivnosti in dejavnosti na šoli v popoldanskem času so ponudili učencem tudi zunanji 
izvajalci. 
 
Še vedno sodelujemo z Marlesom in občino Slov. Bistrica ter podizvajalci, ki opravljajo servise. 
Prav tako smo sodelovali z vsemi društvi v kraju ter tudi širše. Sodelovali smo s:  KS Pragersko – 
Gaj, TD Breza, PGD Pragersko, RK Pragersko (predavanje, krvodajalski akciji), Karitas, PP Slov. 
Bistrica (varna šolska pot, Pasavec, Bodimo vidni, kolesarski izpit),  ZD Slov. Bistrica (sistematski 
in zobni pregledi, predavanja za učence), KO ZB za vrednote NOB (prireditev ob krajevnem 
prazniku), PGD Pragersko, Komunala Slov. Bistrica. Sodelujemo tudi  z vrtcem Otona Župančiča, 
enota Pragersko. Veliko društev in skupin od blizu in širše koristi v popoldanskem času tudi 
prostore telovadnice za rekreacijo. 
 
V sodelovanju s starši smo izpeljali tudi različne zbiralne akcije. Zraven skupne zbiralne akcije so 
letos tudi devetošolci načrtno zbirali papir za valeto. Za zbrani papir smo prejeli 535,60 EUR. 
Sodelovali smo tudi pri zbiranju zamaškov, kartuš, baterij in tonerjev. Zbirali smo hrano, odeje 
in druge pripomočke za zapuščene živali v azilu. Trudili smo se zmanjšati ostanke hrane in 
plastike pri prehrani ter ozavestiti učence o pomenu ločevanja odpadkov, zmanjšanja uporabe 
plastike ter količin zavržene hrane. 
 
V letošnjem šolskem letu smo imeli pouk ves čas v šoli, je pa potekal po modelu B, vse do 
preklica v mesecu maju. Pouk, malica in ostale dejavnosti so potekali pod posebnimi pogoji. 
Učenci so bili ločeni, ostali so v svojih – »mehurčkih« v matičnih učilnicah, držati so morali 
razdaljo 1,5 m, skupine se niso smele mešati, postavitev mizic v razredih in jedilnici je bila 
prilagojena novim izrednim razmeram. Učenci od 1. do 5. razreda so malicali v jedilnici, od 6. do 
9. razreda pa v učilnici. Tudi pri šolskih prevozih je bila omejitev pri razdalji med sedeži ter 
obvezna uporaba mask. Velik poudarek je bil na higieni rok in razkuževanju, staršem vstop v 
šolo ni bil dovoljen. Vsi zaposleni smo uporabljali zaščitne maske ter se redno tedensko testirali, 
razen prebolelih in cepljenih.  Ob okužbi in rizičnih stikih so v karantene odhajali le posamezni 
učenci oziroma posamezni oddelki. Sodelovanje s starši je poteklo na daljavo, v programu MS 
Teams, preko telefona ali po elektronski pošti. Smo pa izvedli v mesecu juniju zaključno 
prireditev in valeto za starše v živo. Vse to je zahtevalo veliko logističnih načrtovanj in 
usklajevanj ter doslednosti pri upoštevanju predpisanih ukrepov. 
 
S skupnimi močmi, upoštevanjem predpisov in dobrim sodelovanjem smo uspešno zaključili 
šolsko leto 2021/2022. Pohvalimo se lahko z  dosežki in uspehi naših učencev, za kar gre zasluga 
tudi učiteljem in mentorjem. 
 
TEKMOVANJA IN DOSEŽKI 

tekmovanje Št. 
tekm
ovalc
ev 

razred Št. 
bronastih 
priznanj 

Št. 
srebrnih 
priznanj 

Št. zlatih 
priznanj 

Samo 
prizna
nje 

mentor 

Cankarjevo 39 4.–9. r. 12 1   M. Šetar  
B. Gril  
M. Žaberl 
N. Gošnjak 

Vegovo 64 1.–9. r. 20 1   A. Volavšek 
V. Böhm 
T. Vravnik 
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tekmovanje Št. 
tekm
ovalc
ev 

razred Št. 
bronastih 
priznanj 

Št. 
srebrnih 
priznanj 

Št. zlatih 
priznanj 

Samo 
prizna
nje 

mentor 

M. Šetar  
N. Gošnjak 
M. Č. Karpov 
C. Govejšek 

Logika 24 4.–9. r. 
 

9 
 

   B. Gril  
M. Č. Karpov 

Bober 30 2.–9. r. 9   21 M. Šetar 

Fizika - 
Stefanovo 

8 8. c, 9. 
c 

2    J. Jerič 

Kresnička 14 
 
 
 

2. c–6. 
c 
 
 

8 
 

 

   A. Volavšek 
M. Šetar, B. 
Gril, 
I. Blažič 

»Pišek« 7 4. c, 5. 
c, 6. c 

   7 M. Č. Karpov 

»Mehurčki« 10 2. c, 3. 
c 

   10 A. Volavšek 
V. Böhm 

Vesela Šola 16 4.–9. r. 2    M. Šetar 

Tekmovanje 
v znanju 
angleščine 

14 6. c, 8. 
c, 9. c 

8 1   M. Vračun 
B. Jurista 

Tekmovanje 
v 
konstruktor
stvu in 
obdelavi 
materialov 

4 8. c, 9. 
c 

    J. Jerič 

Iz znanja o 
sladkorni 
bolezni 

14 8. c, 9. 
c 

3    I. Blažič 

Geografija 9 7. c–9. 
c 

3    B. Marin 

Zgodovina 7 8. c–9. 
c 

3    B. Marin 

Preglovo 13 8. c, 9. 
c 

2    I. Blažič 

Proteusovo 3 8. c, 9. 
c 

    I. Blažič 

EKO kviz 12 6. c–8. 
c 

 1   B. Marin 
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tekmovanje Št. 
tekm
ovalc
ev 

razred Št. 
bronastih 
priznanj 

Št. 
srebrnih 
priznanj 

Št. zlatih 
priznanj 

Samo 
prizna
nje 

mentor 

BOOKWOR
M 

19 4. c    18 Z. Felicijan 

BÜCHERWU
RM 

11 5.–6. r.    11 M. Vračun 

11. 
slovenska 
glasbena 
olimpijada 

2 8. c, 9. 
c 

 1 1  L. Pocrnja 

25. 
mednarodni 
likovni 
natečaj 
»Kraj, tukaj 
in zdaj« 

3 9. c 1    L. Železnik 

»Ingoličevo 
pero« 

28 4.–9. r.   5  M. Šetar, B. 
Gril, N. 
Gošnjak, M. 
Žaberl, R. 
Vek 

»Računanje 
je igra« 

35 
 

1 .–3. r.  
 

 6 20 A. Volavšek, 
V. Böhm, 
T. Vravnik 

CICI vesela 
šola 

 1.–3. r.    35 A. Volavšek, 
V. Böhm, 
T. Vravnik 

 
  
BRALNA ZNAČKA 

vrsta razredi zaključilo zlati bralci mentor 

Ingoličeva 1. c – 5. c 80 / M. Vaupotič 
R. Breznik 

Ingoličeva 6. c – 9. c 38 12 M. Žaberl 

EKO 1. c – 5. e 71 / R. Breznik 

»Knjižni molj« 
(angleška) 

4. r – 9. r 6 3 B. Jurista 
M. Vračun 
Z. Felicijan 

»Knjižni molj« 
(nemška) 

5. c, 8. c, 9. c 3 1 M. Vračun 
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ŠPORTNI DOSEŽKI 

Šport Vrsta 
tekmovanja 

uvrstitev mentor 

Športna značka 
»Zlati sonček« 

1.– 3. r. Vsi učenci usvojili športni 
program 
 

Aida Volavšek 
Vanja Böhm  
Tinka Vravnik 

Športna značka 
»Krpan« 

4. – 6. r.  Vsi učenci usvojili športni 
program 

David Lešnik 
Metka Štebih 

Medobčinsko 
tekmovanje v 
atletiki za učenke 
in učence  

posamezno Zoja Žolek, 9. c - 1. mesto v metu 
žvižgača 
Lana Perša 7. c – 3. mesto v teku 
na 300 m 
Mia Windisch, 9. c  – 3. mesto v 
štafeti 4x100m, 5. mesto v teku 
na 60 m 
Lucija Jurgec, 9. c – 6. mesto v 
teku na 300 m 
Filip Mlakar, 8. c  – 7. mesto v 
metu žvižgača 
Jaša Jurko, 9. c  – 9. mesto v teku 
na 1000 m 
Erik Pipuš, 9. c – 10. mesto v teku 
na 60 m 
Nikodem Jurgec, 7. c  – 13. mesto 
v skoku v daljino 
Teo Kramberger Kamenšek, 8. c  – 
14. mesto v teku na 60 m 
Anej Krofič, 6. c  – 23. mesto v 
metu žvižgača 

Metka Štebih 
David lešnik 

Področno 
tekmovanje v 
atletiki za učence  

posamezno Zoja Žolek, 9. c – 12. mesto v 
metu žvižgača 

Metka Štebih 

Športna značka 
»Zlati sonček« 

1.–  3. r. Vsi učenci usvojili športni 
program 
 

Tinka Vravnik 
Aida Volavšek 
Vanja Böhm  

Športna značka 
»Krpan« 

4. – 6. r.  63 (66) učencev usvojilo športni 
program 

David Lešnik 
Metka Štebih 

Plavalni tečaj 1., 3., 4., 5. r,  David Lešnik, 
Metka Štebih 

Medobčinsko 
tekmovanje »Med 
dvema ognjema« 

ekipno, 5. c, 
5. e 

7. mesto David Lešnik 

 
 
 NATEČAJI, PROJEKTI, AKCIJE 

Natečaj/projekt/akcija sodelujoči mentor 

Teden kulturne dediščine z 
naslovom »Dober tek« 

1.– 9. razred Damjana Dornik, 
učitelji 

»Pasavček« 1.- 3. razredi Tinka Vravnik,  
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Natečaj/projekt/akcija sodelujoči mentor 

Aida Volavšek, 
Vanja Böhm 

eTwinning (»Glasbeni vremeplov«) 9. c Lucija Pocrnja 

Natečaj: V objemu slike in zvoka OPB (1. c, 3. c) Suzana Mlakar 
 

Natečaj: »Misija zeleni koraki – 
manj izpustov CO2« 

OPB (1. c, 3. c) Suzana Mlakar 

Natečaj: »Gasilec tekmovalec« OPB (1. c, 3. c) Suzana Mlakar 

»Spodbujamo prijateljstvo«, 
likovni natečaj 

OPB (1. c, 3. c, 5. c), 9. c Suzana Mlakar, 
Ines Blažič, 
Nina Gošnjak 
Lara Železnik, 
Lucija Pocrnja 

Mednarodni likovni natečaj »Kdo 
je drugi?« 

OPB (4. c, 3. c) Lucija Pocrnja, 
Suzana Mlkar 

»Varno s soncem« OPB (1. c, 3. c) Suzana Mlakar 

»Noč knjige 2022« 7. c, 8. c Bojana Marin 

»Korak k sončku« OPB (1. c in 3. c) Suzana Mlakar 

25. mednarodni likovni natečaj »Iz 
sveta igrač« 

6. c Lara Železnik 

13. likovni natečaj »Drevo« 7. c, 9. c Lara Železnik 

14. likovni natečaj »Po čebele se 
zgleduj 2022 – ZGODBE« 

7. c Lara Železnik 

25. mednarodni  likovni natečaj 
»Kraj, tukaj in zdaj« 

9. c Lara Železnik 

»Vtisi iz mojega kraja«, likovni 
natečaj 

9. c Lara Železnik 

»Velike stvaritve malih mojstrov 
2022«, knjižna ilustracija 

8. c Lara Železnik 

»Teden pisanja z roko« 4.  – 9. razred Mirjana Vračun 

»Vseslovensko petje s srci« 1.– 9. razred Lucija Pocrnja, učitelji 

»Šest milijonov ladjic za šest 
milijonov žrtev« 

1.– 9. razred Tinka Vravnik, 
vsi učitelji 

»Eko šola« 1.– 9. razred Vsi učitelji 

»Zdrava šola« 1. – 9. razred Vsi učitelji 

»Šolska skupnost« 5. – 9. razred Breda Gril 

»Tradicionalni slovenski zajtrk« 1.– 9. razred Vsi učitelji 

»Shema šolskega sadja« 1.– 9. razred Razredniki 

RaP 1.– 9. razred Nekateri učitelji 

Učenje učenja 1. – 9. razred Vsi učitelji 

Rekreativni odmor 1. – 9. razred Vsi učitelji 

Projekt »POGUM« 1. – 9. razred Večina učiteljev 

Samoevalvacija 1.– 9. razred Vsi učitelji 

»Teden knjige« 1.– 9. r. Romina Breznik 
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Natečaj/projekt/akcija sodelujoči mentor 

»Podari zvezek« 1.– 9.r. Majda Vaupotič 

Predavanje ge. Sonje Mok – ZD 
Slov. Bistrica  

1. – 9. razred Razredniki 

Kolesarski izpit 5.c, 5.e razred David Lešnik 

 
PRIREDITVE in DOGAJANJE  za učence na šoli 

prireditev datum sodelujoči mentor/vodja 

Komemoracija ob dnevu 
spomina na mrtve (šolska) 

22. 10. 
2021 

učenci od 1. – 9. 
razreda 

Vanja Böhm, 
delegacija k 
spomeniku (M. Šetar) 

Tradicionalni slov. zajtrk 19. 11. 
2021 

učenci od 1. – 9. 
razreda 

Učitelji, vodja 
prehrane 

Praznični adventni koledar december učenci od 1. – 9. 
razreda 

Breda Gril, razredniki 

Dan samostojnosti in enotnosti 
ter božično-novoletna 
prireditev (skupna virtualna) 

24. 12. 
2021 

učenci od 1. – 9. 
razreda 

Tinka Vravnik 

Božično – novoletno  
obdarovanje učencev 

24. 12. 
2021 

učenci od 1. – 9. 
razreda 

Razredniki 

Praznični december v knjižnici december 
2021 

učenci od 1. – 9. 
razreda 

Romina Breznik 

Prireditev ob kulturnem 
prazniku (razredna) 

4. 2. 2022 učenci od 1. – 9. 
razreda 

Martina Žaberl 
Lucija Pocrnja 

Ingoličeva ura (razredna) 11. 3. 
2022 

učenci od 1. – 9. 
razreda 

Romina Breznik 
Nina Gošnjak 

Prireditev ob 27. aprilu in 1. 
maju, šolska 

23. 4. 
2022 

učenci od 1. – 9. 
razreda 

Suzana Mlakar 

Zaključek BZ 7. 6. 2022 
10. 6. 
2022 

učenci od 6. – 9. 
razreda 
učenci od 1. – 5. 
razred 

Romana Vek 
Majda Vaupotič 
Romina Breznik 

Sprejem v MČRK 22. 6. 
2022 

1. c Majda Vaupotič 

Prireditev ob  zaključku šol leta, 
javna 

9. 6. 2022 Učenci od 1. – 9. 
razreda 

Martina Žaberl 
Lucija Pocrnja 

Podelitev pohval, priznanj, 
šolska 

15. 6. 
2022 
24. 6. 
2022 

9. razred 
učenci od 1. – 8. 
razreda 

Razredniki, 
ravnateljica 

Prireditev ob dnevu državnosti, 
šolska 

24. 6. 
2022 

učenci od 1. – 8. 
razreda 

Bojana Marin 
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NASTOPI UČENCEV IZVEN ŠOLE ZA KRAJ IN ŠIRŠE 

Prireditev, kraj datum sodelujoči mentor/vodja 

Male sive celice, nastop na TV februar, 
marec 2022 

Ema Grenko,  
Lara Moškon, 
Tija Moškon 

Bojana Marin 

Hitri lončki, nastop na TV (drugi 
krog) 

marec 2022 Mia Windisch, 
Erik Pipuš, 
Erja Jeršič 

Bojana Marin 

Vseslovenska razstava cvetja iz 
krep papirja 

2., 3. 4. 
2022 

Učenci OPB Majda Vaupotič 

Nacionalni otroški parlament v 
Ljubljani 

11. 4. 2022 Erik Pipuš Breda Gril 

Tkanje prijateljstva z nitkami 
turizma, Slov. Bistrica 

18. 5.2022 Mia Windisch, 
Žana Gajšt 

Zdenka Felicijan 

Zborovski BUM Slov. Bistrica 1. 6. 2022 MPZ, OPZ Lucija Pocrnja 

Valeta v telovadnici šole na 
Pragerskem 

14. 6. 2022 9. razred Metka Štebih, 
Lucija Pocrnja 

 
Zapisala: vodja podružnice Marjetka Šetar 
 
Poročilo ob zaključku šol. leta 2021/22 za PODRUŽNICO ZG. POLSKAVA 
 
V šolskem letu 2021/22 je podružnično šolo na Zgornji Polskavi pričelo obiskovati 142 učencev 
od 1. do 6. razreda (dva oddelka 4. razreda). S poukom smo pričeli v sredo, 1. septembra 2021. 
Učenci so prihajali v šolo iz Bukovca, Kočna, Gabrnika, Kalš, Ogljenšaka, Levarja in Zgornje 
Polskave. Za učence je bil organiziran šolski prevoz s kombiji, nekaj učencev so vozili v šolo starši, 
ostali so prihajali peš. Šolsko leto je zaključilo 145 učencev, saj so se v jesenskih mesecih v šolo 
vpisali še trije učenci tujci. 
 
Število vpisanih učencev po oddelkih: 

razred število 
učencev 

razrednik, sorazrednik opombe 

1. b 27 + 1 Jožica Celan, Valerija 
Florjančič  

en učenec vpis 30. 9. 
2021 

2. b 24 Mateja Kumrič  

3. b 17 Mihaela Haralovič  

4. b 16 Martina Brmež  

4. d 15 Karmen Rampre  

5. b 21 + 1 Damjana Dornik  en učenec – vpis 30. 
9. 2021 

6. b 22 + 1 Nataša Marinič Vidonja 
Vida Bombek 

Vladislav Lisovskiy – 
vpis 24. 9. 2021 

Skupaj: 142 + 3 = 145   
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Delo je potekalo po Letnem delovnem načrtu v 7 oddelkih od 1. do 6 razreda (1. b, 2. b, 3. b, 4. 
b, 4. d, 5. b, 6. b). Za učence je bilo organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00 ure. V jutranjem 
varstvu so se menjavale učiteljice Nastja Auguštin, Ivanka Hernet in Jožica Celan.  Zaradi velikega 
števila učencev v prvi triadi in pouka v mehurčkih je bilo organizirano dodatno jutranje 
dežurstvo med 7.00 in 8.00 uro na hodniku 1. VIO. Dežurstvo so opravljale učiteljice Mateja 
Kumrič, Martina Brmež, Valerija Florjančič, Jožica Celan in Saša Pušaver. Po pouku je bilo za 
učence organizirano podaljšano bivanje od 11.35 do 16.30. V OPB-ju za 1. VIO so bile učiteljice 
Valerija Florjančič, Danijela Lesjak, Nastja Auguštin in Ivanka Hernet. V OPB-ju za 2. VIO so bile 
učiteljice Saša Pušaver, Jožica Celan, Martina Brmež in Mihaela Haralovič. Učenci so bili 
razporejeni po mehurčkih in se med seboj niso mešali.  
 
V 6. b razredu so učence poučevali učitelji predmetne stopnje, ki so prihajali na šolo po 
ustaljenem urniku: Andreja Jež - SLJ, Miran Klavž in Petra Jankovič - ŠPO, Nataša Marinič Vidonja 
- MAT, Bojana Marin - GEO in ZGO, Vida Bombek – TJA , Rebeka Bračič - GUM in Lara Železnik – 
LUM, učiteljica Saša Pušaver pa je poučevala gospodinjstvo in naravoslovje. Prav tako pa so na 
šoli pouk tujih jezikov izvajale še: Saša Pušaver (1. b - 3. b - zgodnje učenje angleščine), Vida 
Bombek (4. b/d in 5. b - angleščina), Mirjana Vračun (neobvezni izbirni predmet nemščina 4. b 
- 6. b).  
 
Delo na podružnični šoli smo sproti usklajevali z ravnateljico šole Danico Veber, pomočnikom 
Zvonkom Hrašem, svetovalnima delavkama Natalijo Kozar in Karmen Vajngerl, psihologinjo 
Natalijo Žišt (kolektivu se je pridružila 17. 1. 2022), tajnico Alojzijo Vrbek, računovodkinjo Majdo 
Turner, knjigovodkinjo Anko Soršak ter organizatorjem šolske prehrane Domnom Babičem. 
Zgledno smo sodelovali tudi s knjižničarko Romino Breznik, ki je ob torkih učencem izposojala 
knjige ter skrbela za učbeniški sklad.  
 
Svetovalna služba je izvajala ure učne pomoči in ostalih storitev različnim učencem (odločbe, 
program IDPP, svetovanje ob različnih učnih in socialnih stiskah). Izvajalke so bile Natalija Kozar, 
Karmen Vajngerl, Anja Cerar, ki je v času porodniškega dopusta nadomeščala Marjano Sagadin, 
ter Natalija Žišt. Na računalniškem področju je z nami sodeloval Matjaž Frešer, ki nam je 
pomagal pri objavah na spletu ter zaposlenim in učencem nudil pomoč pri tehničnih težavah. 
Prav tako smo delo usklajevali z ostalimi učitelji, ki so bili nosilci raznih projektov ali smo skupno 
načrtovali organizirane dneve, tekmovanja, prireditve, delo po aktivih - tako po vertikali kot 
horizontali. 
 
Hišnik Miro Brnik je skrbel za tekoča vzdrževalna dela in okolico šole, večkrat mu je na pomoč 
priskočil tudi Ambrož Leskovar. V kuhinji je vse šolske obroke (zajtrk, malico, kosilo, 
popoldansko malico) pripravljala kuharica Mojca Matko. Pri tem ji je pomagala Maja Kumer. 
Zaradi epidemije COVID19 in porasta okužb med zaposlenimi v šolski kuhinji je bilo na ravni šole 
potrebno večkrat narediti kadrovsko zamenjavo. Tako so v kuhinji občasno pomagale tudi 
Majda Jelen, Simona Kotnik in Vesna Fekonja. V mesecu novembru smo se znašli v še dodatnem 
kadrovskem primanjkljaju, saj je zbolelo veliko kuharic na celotni šoli in ni bilo mogoče 
zagotoviti ustreznega kadra znotraj kolektiva. Za krajše časovno obdobje se je tako v kuhinjo na 
Zg. Polskavi vrnila upokojena kuharica Mira Fras, ki se je kljub daljši odsotnosti odlično znašla. 
Za čisto in urejeno šolo so poskrbele čistilke Simona Kotnik, Majda Jelen in Anica Urgl (v času 
bolniške odsotnosti jo je nadomeščala Vesna Fekonja).  V okviru javnih del je bil zaposlen Matej 
Kolar, ki je opravljal naloge informatorja. Vzorno je skrbel za stik s starši in zunanjimi obiskovalci 
šole. V veliko pomoč je bil tudi pri manjših šolskih opravilih ter pri transportu hrane do učilnic. 
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Poleg rednega pouka smo na šoli izvajali številne dejavnosti, sodelovali na različnih tekmovanjih 
in natečajih, sodelovali s starši ter se pridruževali aktivnostim, ki so potekale v kraju. Zaradi 
ukrepov ob pojavu pandemije Covid-19, je bilo sodelovanja s krajem in zunanjimi institucijami 
tudi v tem šolskem letu manj kot pretekla leta. Kljub vsemu pa smo z vsemi društvi v kraju 
ohranili stik in se povezovali, kolikor je pač situacija dopuščala: KS Zgornja Polskava, PGD Zgornja 
Polskava, z vrtcem Slovenska Bistrica enota Zgornja Polskava (sprotno obveščanje o skupni 
problematiki - npr. pojav naglavnih uši), TD Viničar (dogodki v kraju …), RK Slov. Bistrica (izvedba 
krvodajalske akcije v mesecu juliju), ZD Slov. Bistrica (sistematski pregledi, predavanja za 
učence, skrb za čiste zobe), policijsko postajo Slov. Bistrica (varnost šolskih otrok, Pasavec, 
Bodimo vidni, Kolesarski izpit), Planinskim društvo Pohorje Zg. Polskava (pohodi, otvoritev učne 
poti Janezekov graben), Društvom upokojencev Zg. Polskava (priprava nastopajočih na občnem 
zboru), TD KLAS Sele pri Polskavi (priprava razstave ob 200-letnici šole), TD Viničar Zg. Polskava 
(priprava nastopajočih ob prireditvi Kresna noč). Kar nekaj društev iz kraja in širše izvaja ure 
rekreacije v šolski telovadnici, a je bilo tudi to prilagojeno epidemiološki sliki v državi. 
Telovadnice so ves čas delovale v skladu z navodili in priporočili NIJZ.  
 
Med šolskim letom smo organizirali akcije odpadnega papirja. Zbrali smo ga 2380 kg in zanj 
prejeli 238 EUR. Bolj uspešni smo bili pri ostalih zbiralnih akcijah: zbiranje zamaškov, kartuš, 
baterij, hrane in pripomočkov za živali v azilu, pomoč beguncem v Ukrajini, humanitarna akcija 
Pokloni zvezek … Sodelovali smo tudi na številnih natečajih in projektih, na katerih so se učenci 
lahko izražali na likovnem, literarnem in športnem področju. Poseben poudarek smo namenili 
okoljevarstveni tematiki, kjer smo se trudili zmanjšati ostanke hrane in plastike pri prehrani ter 
ozavestiti učence o pomenu ločevanja odpadkov, zmanjšanja uporabe plastike ter količin 
zavržene hrane.  
 
Učenci so se lahko vključevali v številne interesne dejavnosti, ki so jih izvajali učitelji mentorji. 
Celotna šola je bila vključena v razširjen program – »RaP« s področja gibanja, prehrane, varnosti 
in skrbi za zdravje. V popoldanskem času so učencem nekatere aktivnosti na šoli ponudili tudi 
zunanji izvajalci (plesna šola, nogomet …), a je bilo izvajanje še vedno prilagojeno zaradi ukrepov 
ob pojavu Covid-19. 
 
Med šolskim letom so se sproti izvajala vzdrževalna dela. Ponovno se pojavlja problematika 
odstopanja ometa v učilnicah 1. VIO. Igrišče na podružnici Zg. Polskava je bilo potrebno 
temeljite obnove, saj je bilo dotrajano. V poletnih mesecih (julij 2021) so se pričela obnovitvena 
dela, ki jih je izvedlo gradbeno podjetje Krt, investitor pa je bila Občina Slov. Bistrica. Dela so 
bila zaključena do 19. 10. 2021, kar je sovpadalo z obletnico šolstva na Zg. Polskavi. Tako je naša 
podružnica dobila moderno igrišče s površinami, namenjenimi za nogomet, košarko, odbojko, 
med dvema ognjema in zaščiteno z ograjo ter lovilnimi mrežami.  
 
V letošnjem šolskem letu smo imeli pouk ves čas v šoli. Vse do preklica (v mesecu maju) je pouk 
potekal po modelu B. Varnostni protokoli so bili prilagojeni in v skladu z NIJZ. Učenci so v razredu 
in za gibanje po šoli morali uporabljati maske. Uporaba mask, predpisana razdalja med sedeži 
in razkuževanje rok je bilo obvezno tudi pri šolskem prevozu s kombijem. Pouk, prehrana in 
ostale dejavnosti so potekale pod posebnimi pogoji. Učenci so bili ločeni po tako imenovanih 
mehurčkih, do mešanja skupin ni prihajalo, vseskozi je bilo potrebno ohranjati razdaljo 1,5 m.  
Postavitev miz v razredih in jedilnici je bila prilagojena epidemiološkim razmeram. Učenci 1. in 
6. razreda so malicali v jedilnici, ostali pa v učilnicah. Kosilo je bilo organizirano za vse učence v 
jedilnici, a je potekalo po razrednih mehurčkih in po točno določenem razporedu. Velik 
poudarek je bil na higieni rok in razkuževanju, staršem vstop v šolo ni bil dovoljen, vsi zaposleni 
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smo uporabljali zaščitne maske ter se redno tedensko testirali (razen prebolelih in cepljenih). 
Redno testiranje (na 48 ur) je postalo del predpisane rutine tudi med učenci, kar je prineslo 
neodobravanje s strani staršev, a smo ob strpnem dialogu večino nesoglasij uspešno rešili. Ob 
okužbi in rizičnih stikih so v karantene odhajali le posamezni učenci oz. posamezni oddelki. 
Pouka na daljavo je bilo v tem šolskem letu bistveno manj, kar pomeni, da smo bili ob pojavu 
posameznih okužb v razredu uspešni, saj smo z ustrezno higieno in predpisanimi ukrepi 
preprečili množično širjenje okužb.  
 
Druženje učencev je bilo vse šolsko leto omejeno le na matično učilnico. Posamezni razred je 
lahko uporabljal le točno določene zunanje površine. Vse to pa je zahtevalo veliko logističnih 
načrtovanj, usklajevanj ter doslednosti pri upoštevanju predpisanih ukrepov ter veliko strpnosti 
in medsebojne podpore pri vsakodnevni realizaciji. 
 
Praznovanje naše častitljive obletnice – 200 let šolstva na Zg. Polskavi se je nadaljevalo tudi v 
šolskem letu 2021/22. Spomnili smo se prvega učitelja Simona Pernata in prve šolske stavbe na 
Levarju. Ko smo odstirali tančico zgodovine, smo brskali po podstrešjih ter se skupaj z babicami 
in dedki vračali v čase njihovega šolanja. Spoznavali smo naravno in kulturno dediščino našega 
kraja, prepevali in se igrali kot nekoč ter se preizkušali v ročnih spretnostih, ki so jih bili vešči 
naši predniki. Dejavnosti smo prepletali z učnimi vsebinami, prirejali razstave ter utrinke našega 
jubilejnega vrveža sproti objavljali na šolski spletni strani. V mesecu oktobru smo se peš 
odpravili po poteh spominov naše šole, obiskali staro šolo na Levarju, kjer sta nas pričakali 
upokojeni učiteljici, ki sta nam pripovedovali zanimivosti iz starih šolskih klopi. V sklopu tega 
dne smo se poklonili spominu prvemu učitelju, ki je pokopan na zgornjepolskavskem 
pokopališču ter si pod okriljem TD KLAS Sele pri Polskavi vodeno ogledali razstavo starih 
predmetov in spoznavali stare običaje. Praznovanje smo obogatili z izdajo zbornika Šolski 
zvonec zvoni že 200 let, v katerem je zbrana zgodovina naše šole, spomini bivših učencev in 
zaposlenih ter utrinki številnih dejavnosti. Zaradi epidemiološke slike smo bili primorani 
slavnostni zaključek s prireditvijo v živo nadomestiti s predstavitvenim filmom, s katerimi smo 
povezovali preteklost s sedanjostjo. Dvoletno praznovanje te pomembne obletnice smo 
slavnostno zaključili 10. 12. 2021. Ta dan so si učenci na vseh treh šolah ogledali predstavitveni 
film in v dar prejeli obesek z motivom našega logotipa.  
 
Z dobrimi medsebojnimi odnosi, veliko mero strpnosti in z vztrajnostjo smo tudi to ne čisto 
običajno šolsko leto uspešno zaključili. Ponovno se lahko pohvalimo s številnimi dosežki in 
uspehi naših učencev, del zaslug pa gre zagotovo tudi mentorjem, ki so svoje učence znali 
motivirati in jih oborožili z dodatnim znanjem. Ponosni smo lahko na učence, učitelje in starše, 
ki so medsebojno delovali povezovalno in uspešno premostili številne ovire, ki so jih prinašali 
epidemiološki ukrepi. Dokazali smo, da je dobro medsebojno sodelovanje ključ do uspeha. 
 
TEKMOVANJA IN SREČANJA 
 

tekmovanje Št. 
tekmov
alcev 

razred Št. 
bronasti
h 
priznanj 

Št. 
srebrnih 
priznanj 

Št. 
zlatih 
priznanj 

Samo 
prizn
anje 

mentor 

Cankarjevo 22 4. b - 
6. b 

5    K. Rampre 
M. Brmež 
D. Dornik 
A. Jež 
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tekmovanje Št. 
tekmov
alcev 

razred Št. 
bronasti
h 
priznanj 

Št. 
srebrnih 
priznanj 

Št. 
zlatih 
priznanj 

Samo 
prizn
anje 

mentor 

Vegovo šolsko 72 1. b - 
6. b 

27     J. Celan 
M. Kumrič 
M. 
Haralovič 
M. Brmež 
K. Rampre 
D. Dornik 

Vegovo 
regijsko 

1 6. b 1    N. M. 
Vidonja 

Logika 14 4. b - 
6. b 

9    M. Brmež 
K. Rampre 
D. Dornik 
N. M. 
Vidonja 

Bober 49 2. b - 
6. b 

29   12 D. Dornik 

Kresnička 27 2. b - 
6. b 

9  
 
 

  V. Florjančič 
K. Rampre 
S. Pušaver 

Pišek 13 4. b - 
6. b 

   13 M. Č. 
Karpov 

Mehurčki 23 2. b – 
3. b 

   23 M. Kumrič 
M. 
Haralovič 

Vesela Šola - 
šolsko 

14 4. b - 
6. b 

8     M. Kumrič 

Vesela Šola - 
državno 

9 4. b - 
6. b 

9    M. Kumrič 

Tekmovanje v 
znanju iz 
angleščine  
v 6. razredu 

10 6. b 1    V. Bombek 

EPI READING 
BADGE 

19 4. b - 
6. b 

 7 4 7 V. Bombek 

BOOKWORMS 33 4. b - 
6. b 

18    V. Bombek 

BÜCHERWUR
M 

28 4. b - 
6. b 

18   28 M. Vračun 

»Ingoličevo 
pero« 

22 4. b - 
6. b 

1 
 

1 3  V. Bombek 

Računanje je 
igra 

39 1. b - 
3. b 

  4 35 J. Celan 
M. 
Haralovič 
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tekmovanje Št. 
tekmov
alcev 

razred Št. 
bronasti
h 
priznanj 

Št. 
srebrnih 
priznanj 

Št. 
zlatih 
priznanj 

Samo 
prizn
anje 

mentor 

Cici vesela šola 69 1. b – 
3. b 

   69 J. Celan 
M. Kumrič 
M. 
Haralovič 

 
BRALNA ZNAČKA 

vrsta razredi zaključilo zlati bralci mentor 

Ingoličeva 1. b – 5. b 122 / M. Haralovič 

Ingoličeva 6. b 14 / A. Jež 

EKO 1. b – 6. b 115 / M. Kumrič 

Šolska angleška 
bralna značka 

4. b – 6. b 31 / V. Bombek 

Nemška 4. b  - 6. b 9 / M. Vračun 

 
ŠPORTNI DOSEŽKI 

Šport Vrsta tekmovanja uvrstitev mentor 

Športna značka 
»Zlati sonček« 

1. – 3. razred usvojili vsi učenci razredniki 

Športna značka 
»Krpan« 

4. b – 6. b sodelovali vsi učenci M. Klavž 
P. Jankovič 

Plavalni tečaji 1. b,  2. b,  3. b, 4. 
b/d, 5. b 

4. – 5.r: plavanje izvedeno v 
šoli v naravi 
 

M. Štebih 
M. Klavž 
D. Lešnik 

Medobčinsko 
tekmovanje »Med 
dvema ognjema« 

medobčinsko, 5. b  5. mesto D. Lešnik 

Bistriški tek  1. b – 6. b posamezni učenci P. Jankovič 

 
 NATEČAJI, PROJEKTI, AKCIJE 

Natečaj/projekt/akcija sodelujoči mentor 

»Dediščina gre v šole« (Dober tek!) vsi učenci D. Dornik, razredniki 

»Pasavček« 1. b - 3. b J. Celan, M. Kumrič, M. 
Haralovič,  

»Varno s soncem» 1. b – 6. b S. Pušaver 
N. Auguštin 

»Spodbujajmo prijateljstvo«, 
likovni natečaj 

1. b - 6. b J. Celan, M. Kumrič, V. 
Florjančič, M. Brmež, 
N. Auguštin, D. Dornik, 
K. Rampre, M. Haralovič,  
P. Jankovič 
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Natečaj/projekt/akcija sodelujoči mentor 

»Teden pisanja z roko«  1. b – 6. b V. Bombek 

Eko natečaj: 
Misija - Zeleni koraki (3. mesto) 

4. b/d S. Pušaver, 
N. Auguštin 

Eko natečaj: 
Biotska pestrost gozdov 

3. b N. Auguštin 

Eko projekt: 
Ne zavrzi oblek, ohrani planet 

1. b - 4. b/d S. Pušaver 

Mednarodni likovniatečaj - Kdo je 
drugi? 
(nagrajena oba razreda) 

3. b , 4. b/d S. Pušaver 
N. Auguštin 

»Zdravi in čisti zobje« 1. b – 5. b razredniki in ZD Slov. 
Bistrica 

»Eko šola« 1. b – 6. b Vsi učitelji 

»Zdrava šola« 1. b – 6. b Vsi učitelji 

»Šolska skupnost« 5. b – 6. b V. Florjančič 

»Tradicionalni slovenski zajtrk« 1. b – 6. b Vsi učitelji 

»Shema šolskega sadja« 1. b – 6. b Razredniki 

RaP 1. b– 6. b P. Jankovič + nekateri 
učitelji 

Učenje učenja 1. b – 6. b Vsi učitelji 

Rekreativni odmor 1. b – 6. b Vsi učitelji 

Projekt »POGUM« 1. b – 6. b Večina učiteljev 

Samoevalvacija 1. b – 6. r Vsi učitelji 

Predavanje ge. Sonje Mok – ZD 
Slov. Bistrica (na šoli oz. virtualno) 

1. b – 6. b Razredniki 

Kolesarski izpit 5. b M. Klavž 

Hrana ni za tjavendan 1. b – 6. b M. Kumrič 

Korak k sončku 3. b  N. Auguštin 

Podari zvezek - Karitas 1. b – 6. b J. Celan 

Zbiranje hrane in higienskih 
pripomočkov za begunce in 
prizadete v Ukrajini 

1. b – 6. b šolska skupnost 

eTwining projekti (Super Animals, 
Green Wander, MIssion to 
(twin)space) 

5. b – 6. b  V. Bombek 

Kidlink projekt: Describe and draw 5. b V. Bombek 

eTwining projekt (Jesen v mojem 
kraju) 

4. d K. Rampre 

Teden knjige 1. b - 6. b R. Breznik 

200 let šolstva na Zg. Polskavi 1. b - 6. b vsi učitelji 
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Natečaj/projekt/akcija sodelujoči mentor 

Vseslovensko petje s srci 1. b – 6. b  L. Pocrnja 

13. festival FORMA VIVA Pragersko 
2021 

6. b  Lara Železnik 

Velike stvaritve malih mojstrov 
2022, knjižna ilustracija 

6. b Lara Železnik 

 
PRIREDITVE in DOGAJANJE  za učence na šoli 

prireditev datum sodelujoči mentor/vodja 

Dan spomina na mrtve 
– komemoracija v Gaju 
in razredne obeležitve 

22. 10. 2021 učenci 1. b – 6. b    S. Pušaver 

Tradicionalni slov. zajtrk 19. 11. 2021 učenci 1. b  – 6. b Učitelji, vodja 
prehrane 

Virtualna obeležitev  
»200 letnica šolstva na 
Zg. Polskavi« 

10. 12. 2021 učenci 1. b  – 6. b D. Dornik 
M. Haralovič 

Praznični adventni 
koledar 

december 
2021 

učenci 1. b – 6. b Učitelji, K. Vajngerl 

Dan samostojnosti in 
enotnosti ter božično -
novoletna prireditev  
(virtualno) 

24. 12. 2021 
 

učenci 1. b – 6. b Jožica Celan 

Božično – novoletno  
obdarovanje učencev  

24. 12. 2021 učenci 1. b – 6. b razredniki 

Praznični december v 
knjižnici 

december 
2021 

učenci 1. b  – 6. b R. Breznik 

Prireditev ob kulturnem 
prazniku  

4. 2. 2022 učenci 1. b – 6. b A. Jež 

Pustovanje (v razredih) 25. 2. 2022 učenci 1. b – 3. b razredniki 

Ingoličeva ura  11. 3. 2022 učenci 1. b – 6. b R. Breznik 
K. Rampre 

Prireditev ob dnevu 
upora in 1. maju  

23. 4. 202 učenci 1. b – 6. b N. Auguštin 

Sprejem v MČRK 26. 5. 2022 1. b J. Celan 

Zaključek BZ 7. 6. 2022 
10. 6. 2022 

učenci 6. b 
učenci 1. b – 5. b 

A. Jež 
M. Haralovič 

Zaključna prireditev »Z 
roko v roki … nekoč in 
danes« 

16. 6. 2022 učenci 1. b – 6. b N. Auguštin 
M. Brmež 

Podelitev pohval, 
priznanj 

24. 6. 2022 Učenci 1. b – 6. b razredniki, 
ravnateljica 

Prireditev ob dnevu 
državnosti  

24. 6. 2022 učenci 1. b – 6. b M. Kumrič 
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NASTOPI UČENCEV IZVEN ŠOLE ZA KRAJ IN ŠIRŠE 

prireditev datum sodelujoči mentor/vodja 

Otvoritev planinske 
učne poti »Janezekov 
graben« 

26. 3. 2022 izbrani učenci S. Pušaver 

Društvo upokojencev – 
prireditev ob 
materinskem dnevu 

26. 3. 2022 izbrani učenci N. Auguštin 

70. krajevni praznik – 
komemoracija v Gaju 

27. 3. 2022 izbrani učenci M. Haralovič 

Zborovski BUM  
Slov. Bistrica 

1. 6. 2022 MPZ, OPZ R. Bračič 

Kresna noč 17. 6. 2022 izbrani učenci V. Florjančič 

 
Zapisala: vodja podružnice Mihaela Haralovič 
 

Priloga 3: Poročilo pomočnika ravnateljice  

 
1. POUK: 
Letos sem imel štiri ure pedagoške obveze (2 uri ŠPO 9.A/m in ID Športne igre v okviru RaP – 2 
uri). Delo z učenci je bilo zanimivo in prijetno, saj je med učenci kar nekaj sposobnih športnikov 
s pozitivnim odnosom in željo po vadbi. Zanimivo pa je tudi, da so celo manj sposobni učenci 
kazali primeren odnos do dela. Letos je večina pouka potekala v živo, le nekaj ur pa tudi na 
daljavo, ko so bili učenci v karanteni. Izpeljani so bili plavalni tečaji, šole v naravi, športni dnevi, 
večina tekmovanj, tako da je bil od lanskega leta narejen velik korak naprej, kar se tiče same 
realizacije zastavljenega programa dela. 
 
Na pedagoškem področju sem opravljal tudi določene naloge po dogovoru v aktivu ŠPO. Te pa 
so med drugim bile: 

- načrtovanje, organizacija in izvedba določenih športnih dni,  
- vodenje testiranja ŠVK, 
- vodenje plavalne pismenosti,  
- organizacija in vodenje tečaja plavanja za učence 2. razredov (27. 9. - 1. 10. 2021),  
- vodenje interesne dejavnosti Športne igre za učence 7. in 9. razredov, ki je letos potekala 

v okviru obveze – projekta RaP, 
- priprava učencev in spremstva na različna športna tekmovanja. 

 
SPREMSTVA UČENCEV NA TEKMOVANJA: 

VRSTA 
TEKMOVANJA 

DATUM ŠTEVILO 
UČENCEV 

LOKACIJA 

Mali nogomet – st. učenci 
(medobčinsko) 

18. 10. 
2021 

10 Sl. Bistrica 

Mali nogomet – st. učenci 
(medobčinsko - finalno) 

5. 1. 2022 10 Oplotnica 
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VRSTA 
TEKMOVANJA 

DATUM ŠTEVILO 
UČENCEV 

LOKACIJA 

Dvoranski atletski mnogoboj – 
st. učenci/ke (medobčinsko) 

24. 3. 2022 12 Sl. Bistrica 

Mali nogomet – ml. učenci 
(medobčinsko) 

25. 5. 2022 10 Sl. Bistrica 

Mali nogomet – ml. učenci 
(področno) 

2. 6. 2022 9 Juršinci 

Atletika - ml. in st. učenci 
(državno) 

8. 6. 2022 1 Maribor 

 
 
2. POMOČNIK RAVNATELJA: 
 
Naloge pomočnika ravnatelja sem opravljal v skladu s pooblastili, zapisanimi v LDN. Tam je 
zapisanih kar veliko nalog, ki jih skozi šolsko leto opravljam v večjem ali manjšem obsegu. 
Nekatere naloge potekajo občasno med letom, nekatere pa vsakodnevno. 
 
Najpogostejše naloge pred začetkom šolskega leta – julij in avgust: 
- Priprava elektronske dokumentacije za novo šolsko leto v programu e-Asistent za nemoten 

začetek šolskega leta.  
- Izdelava urnika, ki prinaša vsako leto nove posebnosti, tako da ni mogoče uporabiti nobene 

šablone iz preteklih let, ampak največ štejejo izkušnje. Letos je bilo vse skupaj potrebno 
prilagoditi nekaterim posebnostim, ki jih je prinesla sprememba v obvezi posameznih 
učiteljev. Urnik je potrebno občasno med letom tudi korigirati, ob polletju pa zopet 
spremeniti zaradi fleksibilnega predmetnika pri nekaterih predmetih. Letos nismo delali 
posebej »korona urnikov« za delo od doma, saj je bilo odsotnosti tudi manj. 

- Priprava in izpeljava javnega naročila za:  
- dobavo učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto, 
- opravljanje izrednih prevozov za naslednje šolsko leto, 
- izbira dobavitelja čistil in higienskega materiala. 
- Usklajevanje morebitnih sprememb v rednih prevozih za vse tri šole v novem šolskem letu, 

priprava seznama vozačev in izdelava vozovnic za nove učence - vozače. 
- Usklajevanje dela in delovnega časa tehničnega kadra v dopustniških mesecih. 

Najpogostejše naloge, opravljene med šolskim letom:  
- Skrb (vsakodnevno) za nadomeščanje odsotnih delavcev (pedagoških in tehničnih). 

Obveščanje učiteljev in sodelovanje z vodjema podružnic je potekalo zelo dobro, saj je 
program eAsistent kar se tega tiče zelo dobro pripravljen. Nadomeščanj je potrebno urejati 
vsakodnevno, saj je vedno veliko odsotnosti – bodisi službeno bodisi osebno. Je pa včasih 
priprava nadomeščanja za naslednji dan kar večurni projekt in zahteva dežurstvo oz. 
pripravljenost 24/7. Še posebej zahtevno in obsežno je bilo v času, ko so bili nekateri oddelki 
in tudi učitelji v karanteni, tako da so delali z enimi na daljavo, za ostale ure pa je bilo 
potrebno urediti nadomeščanje. Za odsotno tehnično osebje je potrebno voditi dodatno 
opravljene ure v programu Mini Office.  

- Naročanje občasnih prevozov za potrebe šole na osnovi načrtovanih dni dejavnosti. Letos je 
naročanje prevozov potekalo po sistemu zbiranja ponudb. Največ prevozov so opravili 
podjetje Tajhmantours d. o. o., prevozništvo Čelan, s. p. in Arriva, d. o. o. Prevozi so bili 
opravljeni redno in v skladu s predhodno rezervacijo. 
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- Priprava razporedov za učitelje in usklajevanje z vodji posameznih aktivnosti ob načrtovanju 
in izvedbi dni dejavnosti.       

- Organizacija in razpored dežurstva na matični šoli. 
- Priprava razpisa za uporabo vseh treh telovadnic za zunanje najemnike, izdelava urnika 

vadbe za te uporabnike, podpis pogodb o uporabi, vodenje evidence opravljenih ur, skrb za 
nemoteno delo in upoštevanje dogovorov. Predvideno je bilo, da bo to prevzela občina, 
vendar do tega ni prišlo. Letos je bila še posebej zamudna in zahtevna priprava in 
organizacija podpisovanja pogodb, saj je zaradi spremembe zakonodaje in predvidenega 
prevzema nadzora vsaka skupina podpisala tri pogodbe. 

- Usklajevanje, nadzor in vodenje dela, opravljenih ur in delovnega časa tehničnega osebja 
ter priprava razporeda dela v času odsotnosti koga izmed njih.  

- Ob koncu vsakega meseca pregledati opravljene ure pedagoškega in tehničnega kadra, 
interesnih dejavnosti, evidentirati bolniške in druge odsotnosti ter dopust. 

- Usklajevanje, nadzor in vodenje dela, opravljenih ur in delovnega časa, ki so pri nas zaposleni 
preko javnih del in občasno tudi oseb, ki opravljajo pri nas družbeno koristno delo (letos jih 
nismo imeli).   

- Vodenje evidenc in sodelovanje s pogodbeno firmo, ki skrbi za pregled za potrebe požarnega 
varstva in varstva pri delu na naši šoli (priprava oz. napotitev delavcev na izobraževanja, 
naročiti potrebne preglede, …) ter ostalih servisnih pregledov.  

- Vodenje evidenc in skrb za opravljanje potrebnih izobraževanj za potrebe Civilne zaščite. 
- Priprava postopka izbire dobavitelja, naročanje čistil in papirne galanterije za potrebe šole 

(mesečno ali v daljših časovnih obdobjih) in zbira izvajalce avtobusnih prevozov. 
- Udeležba in aktivno sodelovanje na sestankih Sveta šole in Sveta staršev. 
- Sodelovanje z društvi ob organizaciji raznih prireditev v šolskih prostorih. Tega tudi letos ni 

bilo veliko. 
- Skrb za pripravo telovadnice ob šolskih prireditvah (proslave, dobrodelni koncert, …).  
- Sodelovanje z osebjem vrtca (uporaba telovadnice, avle in drugo).  
- Načrtovanje in dogovarjanje o izvedbi šol v naravi (4., 5. in 8. razredi) in plavalnih tečajev za 

1., 2. in 3. razrede.   
- Sodelovanje na pedagoških sestankih, ocenjevalnih in pedagoških konferencah, govorilnih 

urah, prireditvah in po potrebi na roditeljskih sestankih in drugih sestankih (šola v naravi, 
rekreativni odmori, podelitev pohval, …).  

- Sodelovanje v šolskih aktivih in delovnih skupinah (DS za samoevalvacijo - vodja, DS za 
sodelovanje s starši, DS Učenje učenja, Kulturna dediščina). 

- Sodelovanje v raznih projektnih skupinah (Pogum, RaP, …). 
- Vodim potek izbire in predstavitve izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto za učence 

druge in tretje triade. 
- Sodelovanje pri načrtovanju investicij in vodenje poverjenih investicij.  
- Nadomeščanje ravnateljice v času njene odsotnosti in ob raznih prireditvah, sprejemih, 

dogovarjanju, obiskih. 
- Pomoč ravnateljici pri pripravi LDN šole.   
- Druge občasne naloge po navodilih ravnateljice. 
- Izobraževanja v šolskem letu 2021-2022:  
 

Naziv seminarja, izobraževanja Datum 

Srečanje študijske skupine ŠPO (MS Teams) 20. 8. 2021 

Projekt RaP – delovno srečanje 24. 11. 2021 

Formativno spremljanje v odnosu do preverjanja in 
ocenjevanja (A. Holcar Brunauer) 

 
17. 12. 2021 
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Naziv seminarja, izobraževanja Datum 

Projekt POGUM – delovno srečanje ZRSŠŠ  4. 2. 2022 

Srečanje v mreži z RVIZ Poljčane (hospitacija) 7. 4. 2022 

Zdravje in varstvo pri delu (webinar) 11. 5. 2022 

 
Zapisal: Zvonko Hraš, pomočnik ravnateljice 
 

Priloga 4: Poročilo šolske svetovalne službe  

 
Poročilo o delu šolske svetovalne delavke Natalije Kozar 
 

1. DELO Z UČENCI 
Kot svetovalna  delavka sem v šolskem letu 2021/2022 opravljala  dela in naloge, določene z 
letnim delovnim načrtom zavoda, letnim delovnim načrtom šolske svetovalne službe ter dela in 
naloge po navodilih ravnateljice. To šolsko leto sem kljub epidemiji in delu na daljavo uspela 
načrtovano delo v celoti realizirati. Je pa to šolsko leto posebno zaradi številnih učencev, ki so 
izbrali izobraževanje na domu.  
 
INDIVIDUALNO DELO  

o individualno svetovanje učencem pri reševanju učne, vzgojne in druge 
problematike  

o svetovalna storitev z učenci, ki imajo odločbe o usmerjanju 
o intenzivno delo z učenci, ki imajo zaradi dela na daljavo velike stiske. 

 
VPIS UČENCEV V 1. RAZRED  

o izvedba vpisa šolskih novincev, 
o organiziranje Komisije o pripravljenosti otroka ob vstopu v šolo (ponovno v živo 

z novo zdravnico), 
o priprava vabil, obvestil in odločb o preložitvi šolanja. 

 
DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI  

o koordinacija in načrtovanje dela z učitelji, učenci, starši (urniki, izvedba), 
o individualizirani programi dela, 
o timski sestanki z učitelji, starši in zunanjimi institucijami pomoči (tudi na daljavo), 
o evalvacija individualiziranih programov (ponovno v živo). 

 
DODATNA STROKOVNA POMOČ  

o od načrtovanih 105 ur opravljena 101 ura, kar je 96 % realizacija. 
 
DELO Z NADARJENIMI UČENCIMI  

o koordinatorstvo, evidentiranje, identifikacija, 
o individualizirani načrti dela,  
o razgovori s starši in učenci, 
o koordinacija in načrtovanje obogatitvene dejavnosti za nadarjene: Modra delavnica. 

 
POKLICNO USMERJANJE  

o poklicna orientacija in svetovanje ter informiranje otrok, staršev in učiteljev, 
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o organizacija in koordinatorstvo predstavitev srednjih šol v času RU v MS Teamsih (SŠ 
Slov. Bistrica, SC Piramida) in na daljavo (SŠ Slov. Bistrica, Ekonomska šola), 

o poklicne delavnice za učence 8. in 9. razredov,  
o predavanja za starše 9. razredov in 8. razredov, 
o vodenje in izvajanje vpisnega postopka devetošolcev v prvi letnik srednje šole  in  

izvedba informativnih dejavnosti v zvezi z vpisom,  
o izvedba dejavnosti v zvezi s štipendiranjem (republiške, kadrovske , Zois-ove). 

 
2. DELO S STARŠI 
o individualno svetovanje staršem pri reševanju učne, vzgojne in druge problematike; 

usmerjanje staršev v ustanove, ki izvajajo specifične socialne in vzgojno izobraževane  
dejavnosti,  

o svetovanje staršem učencev, ki so se izobraževali na domu, 
o izvajanje različnih oblik socialne pomoči, 
o sodelovanje na roditeljskih sestankih, govorilnih urah: 

- POKLICNO USMERJANJE/ 10. 2. 2022 – 9. a, b, c, 3. 5. 2022 – 8. a, b, c 
- ŠOLSKI NOVINČKI/ 31. 5. 2022 
 

Sodelovanje s starši ocenjujem kot dobro in učinkovito. Menim, da mi starši dovolj prisluhnejo 
pri uresničevanju ciljev za svojega otroka. Moje usmerjanje jim je v pomoč pri vzgoji in šolskem 
delovanju.  
 
Predlogi za delo in teme roditeljskih sestankov in  sodelovanja s starši: 
Teme: učenje učenja, premagovanje otrokovih stisk in stresa, drugačnost. 
 

3. DELO S STROKOVNIMI DELAVCI, VODSTVOM 
 

o opravljanje del namestnika ravnateljice za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja po 
2. in 3. obdobju, izpolnjevanje e-NPZ in vprašalnikov Ric-a 

o aktivno vodenje ali sodelovanje na roditeljskih sestankih 
o sestanki učiteljskega zbora 
o sodelovanje na pedagoških konferencah (29. 3. – Medrvstniško nasilje) 
o oddelčne konference  
o redovalne konference ob koncu ocenjevalnih obdobij 
o izpolnjevanje in posredovanje statistik, anket (za potrebe Ministrstva za šolstvo in šport, 

Zavoda za šolstvo, študentov, ki opravljajo analize stanja za potrebe diplomskih nalog), 
posredovanje dokumentacije drugim vzgojno-izobraževalnim zavodom (prešolanje 
otrok, proces umerjanja otrok s posebnimi potrebami) 

o pomoč ravnateljici pri izbiri vsebin predavanj za strokovne delavce, starše in otroke 
o spremljanje zakonodaje na področju vzgoje in izobraževanja 
o sodelovanje s strokovnimi delavci pri izvajanju pedagoškega procesa 
o koordinacija individualiziranih programov in dodatne strokovne pomoči 
o koordinacija individualne-skupinske pomoči otrokom s posebnimi potrebami (nadarjeni) 
o koordiniranje in pomoč pri opravljanju predmetnih ter popravnih izpitov 
o svetovanje razrednikom pri pripravi roditeljskih sestankov in razrednih ur  
o pomoč pri izpolnjevanju in vodenju pedagoške dokumentacije 
o sodelovanje s specialno pedagoginjo Anjo Cerar in Marjano Sagadin  
o sodelovanje s psihologinjama Karmen Vajngerl in Natalijo Žist 
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SODELOVANJE V PROJEKTNIH – DELOVNIH  SKUPINAH – VLOGA 

Projektna skupina  Število ur Vloga   

Zdrava šola 4 Članica 

Učenje učenja 2 Članica 

Tim ravnateljice 21 Članica 

Nadarjeni  40 Vodja 

 
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, OKOLJEM 

Društvo, institucija Namen 

Svet. center MB Strok. srečanja , timski sestanki 

Pedopsihiatrija MB Usmerjanje otrok s PP 

Zavod RS za šolstvo Postopek usmerjanja 

ZD Slov. Bistrica Redni zobni in sistematski pregledi, sistematski za novince, 
komisije za ugotavljanje pripravljenosti za vstop v šolo, 
predavanja po načrtu ZD, med. sestra Sonja Mok 

CSD Slov. Bistrica, Ptuj in 
Slovenska Bistrica 

Družinska problematika otrok, denarne pomoči 

Srednje šole Vpis učencev, SŠ Slov. Bistrica, Ekonomska šola MB 

RZZ, Urad za delo Vpis učencev, Zoisove štipendije 

Občina Slov. Bistrica Letovanja 

RIC LJ NPZ 

eAsistent Dokumentacija, baze podatkov 

 
STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 

 UDELEŽBA SEMINARJEV, TEČAJEV … 

Naziv seminarja 

Posvet NIJZ 

Duševno zdravje 

Mladi in kriminal 

Raba zaslonskih tehnologij 

Otroci s posebnimi potrebami 

Internetne prevare 

Svetovalni center-strokovna srečanja 

Karierni center za mlade 

Kaj lahko naredim, da mi bo lažje? 

Karierna orientacija 

Medvrstniško nasilje 

Kronične bolezni 

Alkohol v Podravju 

Družinska obravnava za zdrav življenjski slog 

 
DRUGA DELA 

o Publikacija  
o Vodenje dokumentacije 
o Evalvacija dela 
o Suplence, dežurstva 
o Strokovna literatura 
o Drugo … 
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Poročilo o delu šolske svetovalne delavke Karmen Vajngerl 
 
DELO Z UČENCI 
V šolskem letu 2021/22 sem delala v obsegu 45 % zaposlitve kot svetovalna delavka in v obsegu 
55 % zaposlitve kot učiteljica dodatne strokovne pomoči. Tekom leta se je število ur dodatne 
strokovne pomoči zaradi pridobitev ali sprememb odločb o usmeritvi spreminjalo, s čimer sem 
do marca 2022 delala v povečanem obsegu dela. Večino ur DSP sem opravljala na POŠ 
Pragersko, eno uro sem imela na POŠ Zgornja Polskava ter dve uri do marca na matični šoli. 
Opravljala sem še eno uro dela v oddelku podaljšanega bivanja – 4. in 5. razredi ob sredah. V 
sklopu dela šolske svetovalne delavke sem opravljala dela in naloge, določene z letnim 
delovnim načrtom zavoda, letnim delovnim načrtom šolske svetovalne službe ter dela in naloge 
po navodilih ravnateljice.  
 
Ure DSP pri vseh učencih sem uspela realizirati v 95 %, kar je bil velik izziv predvsem zaradi 
šolanja na daljavo, mnogih odrejenih karanten v razredih, povečane odsotnosti otrok zaradi 
bolezni in ukrepov, povezanih z epidemijo, ter zaradi nekoliko povečanega obsega ur moje 
bolniške odsotnosti in povečanega števila ur nadomeščanj v razredu. Pri nekaterih učencih je 
bilo potrebe več kot pri drugih, zato sem si delo porazdelila smiselno in potrebam prilagojeno.  
 
Veliko sem sodelovala s šolsko svetovalno delavko go. Natalijo Kozar, z go. Marjano Sagadin in 
z go. Anjo Cerar, ki je nadomeščala go. Marjano ter go. Natalijo Žist. Bilo je veliko komunikacije 
med razredniki, učitelji, članicami aktiva ŠSS, starši ter učenci. Ocenjujem, da je bilo 
sodelovanje dobro ter da smo prav vsakemu svetovali in pomagali po svojih najboljših močeh 
in kompetencah.  

 
INDIVIDUALNO DELO  
- individualno svetovanje učencem pri reševanju učne, vzgojne in druge problematike;  
- svetovalna storitev z učenci, ki imajo odločbe o usmerjanju; 
- intenzivno delo z učenci in starši glede različnih težav: dejavnosti pomoči, razvojne in 

preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije; 
- individualno svetovanje učiteljem in sodelavcem v okviru vseh zgoraj naštetih 

dejavnosti; 
- vodja aktiva ŠSS; 
- sodelovanje v projektih POGUM, Dvig digitalne kompetentnosti ter Samoevalvacija. 

 
VPIS UČENCEV V 1. RAZRED  
- izvedba vpisa šolskih novincev v mesecu februarju;  
- članica in izvajalka v Komisiji o pripravljenosti otroka ob vstopu v šolo, 
- uvodni sestanek za starše šolskih novincev na POŠ Pragersko. 

 
DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI  
- koordinacija in načrtovanje dela z učitelji, učenci in starši (urniki, izvedba); 
- priprava individualiziranih programov dela (splošnih in psiholoških); 
- timski sestanki z učitelji, starši in zunanjimi institucijami pomoči; 
- evalvacija individualiziranih programov; 
- izvajanje dodatne strokovne pomoči v povečanem obsegu in izvajanje svetovalnih 

storitev.  
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DELO Z NADARJENIMI UČENCIMI  
- koordinacija, evidentiranje, identifikacija (testiranje učencev s psihodiagnostičnimi 

sredstvi, vrednotenje testov, priprava poročil testiranj); 
- individualizirani načrti dela (INDEP) – priprava skupaj z razredniki;  
- razgovori s starši in učenci, predstavitev INDEPO-v; 
- pomoč pri koordinaciji in načrtovanju aktivnosti za nadarjene.  

 
KARIERNA ORIENTACIJA  
- karierna orientacija in svetovanje ter informiranje učencev, staršev (izvedba in 

predstavitev rezultatov Elektronskega vprašalnika o poklicni poti – EVPP, svetovanje na 
individualnih srečanjih) in učiteljev; 

- izvedba in poročanje o rezultatih vprašalnika Iskanje poklicne poti za učence 7., 8. in 9. 
razreda na POŠ Pragersko v sodelovanju s Centrom za psihodiagnostična sredstva 
Ljubljana d. o. o.; 

- karierne delavnice za učence 8. in  9. razredov; 
- predstavitev in udeležba na Virtualnem kariernem sejmu za učence 8. in 9. razredov; 
- organizacija in prisotnost na virtualni predstavitvi Srednje šole Slovenska Bistrica in 

Srednje ekonomske šole Maribor za devete razrede v času razrednih ur; 
- vodenje in izvajanje vpisnega postopka devetošolcev v prvi letnik srednje šole in  izvedba  

informativnih dejavnosti v zvezi z vpisom; 
- pomoč pri izvedbi predavanja na temo karierne orientacije za starše 8. in 9. razredov.  

 
DELO S STARŠI 
- individualno svetovanje staršem pri reševanju učne, vzgojne in druge problematike, 

usmerjanje staršev v ustanove, ki izvajajo specifične socialne in vzgojno izobraževane  
dejavnosti (npr. Svetovalni center Maribor, Svetovalni center na OŠ Minke Namestnik, 
pedopsihiater, psiholog, Center Šteker in druge institucije); 

- timski sestanki z razredniki in starši s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, 
pomembnega za šolsko delo ter za otrokov socialni, čustveni, kognitivni in moralni 
razvoj;   

- sodelovanje na roditeljskih sestankih in govorilnih urah ter preko eAsistenta ali 
komunikacije preko telefona, veliko je komunikacije preko elektronske pošte; 

- sodelovanje na roditeljskem sestanku za šolske novinčke na POŠ Pragersko. 
 

DELO S STROKOVNIMI DELAVCI, VODSTVOM 
- sodelovanje na  roditeljskih sestankih, 
- sestanki učiteljskega zbora, 
- sodelovanje na pedagoških konferencah, aktivna priprava in predstavitev Protokola 

ravnanja ob pojavu medvrstniškega nasilja na OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, 
- oddelčne konference,  
- redovalne konference ob koncu ocenjevalnih obdobij, 
- spremljanje zakonodaje na področju vzgoje in izobraževanja, 
- sodelovanje s strokovnimi delavci pri izvajanju pedagoškega procesa, 
- koordinacija individualiziranih programov in dodatne strokovne pomoči, 
- koordinacija individualne-skupinske pomoči otrokom s posebnimi potrebami 

(nadarjeni), 
- koordinacija in sodelovanje pri pripravi ter izvajanju IDPP-jev, 
- svetovanje razrednikom pri pripravi roditeljskih sestankov in razrednih ur,  
- intenzivno sodelovanje s sodelavkami iz aktiva ŠSS, 
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- intenzivno sodelovanje s sodelavci razredniki otrok z odločbami o usmeritvi v program 
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI 

Društvo, institucija Namen 

Svetovalni center za otroke, 
mladostnike in starše Maribor 
 
Center za svetovanje za otroke, starše 
in strokovne delavce na področju 
posebnih potreb na OŠ Minke 
Namestnik 

timski sestanki, poročanje o ugotovitvah in delu pri 
posameznih učencih 
 
udeležba na aktivu izvajalcev DSP 

Zasebna pedopsihiatrična ambulanta 
Dajčman Potočnik Nataša, dr. med., 
spec. psih. 

pisanje zahtevanih poročil iz njihove strani glede 
našega učenca, timski sestanki 

Center Šteker timski sestanek, telefonski pogovori glede 
obravnav določenega učenca s PP 

Zdravstveni dom Ptuj, Enota za duševno 
zdravje otrok in mladostnikov 

pisanje poročil, timski sestanki, telefonski pogovori 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, 
psihologinja Ana Pehnec 

sodelovanje glede obravnavanih otrok v njihovi 
ambulanti, pisanje zahtevanih poročil, telefonski 
pogovori 

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, 
pediatrinja dr. Anna Duh 

sestanek komisije za ugotavljanje pripravljenosti 
otroka za vstop v šolo 

Center za krepitev zdravja Slovenska 
Bistrica 

predstavitev programa Družinska obravnava za 
zdrav življenjski slog 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska 
Bistrica 

sestanek komisije za ugotavljanje pripravljenosti 
otroka za vstop v šolo 

Zavod RS za šolstvo postopki usmerjanja otrok, predstavitev primera 
dobre prakse na študijski skupini za izvajalce DSP, 
22. 9. 2022 

CSD Ptuj, CSD Slovenska Bistrica družinska problematika otrok, timski sestanki in 
pisanje zahtevanih poročil iz njihove strani glede 
naših učencev, telefonski pogovori 

srednje šole vpis učencev na SŠ, predstavitev njihovih 
programov (SŠSB in SEŠ MB predstavitev v živo 
preko spleta) 

ŠSSB, Slovensko društvo učiteljev 
nemškega jezika 

predaja projekta Slowenische CLILiG-Robotik-
Meisterschaft mentorjem na naši šoli 

Center za psihodiagnostična sredstva 
Ljubljana d. o. o.  

V mesecu marcu in aprilu sem sodelovala pri 
standardizaciji Hollandovega vprašalnika o iskanju 
poklicne poti za učence od 7. razreda dalje. 
Pomagala sem pridobiti podatke, ključne za norme 
pri nadaljnji uporabi vprašalnika v slovenskem 
prostoru. Pred tem sem se udeležila njihovega 
izobraževanja preko spleta. Pri standardizaciji so ob 
soglasju staršev sodelovali učenci 7. c, 8. c in 9. c 
razreda. Pri razrednih urah so učenci rešili 
vprašalnik, pri čemer so ob koncu dobili izčrpna 
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Društvo, institucija Namen 

poročilo o poklicih, ki bi lahko glede na njihove 
odgovore bili primerni za njih. Prav tako sem tistim, 
ki so želeli, pomagala pri interpretaciji poročila in 
jim ga natisnila ali poslala preko maila v trajno last. 
S tem si bodo učenci 7. c in 8. c razreda lahko 
sistematično in metodično pomagali pri karierni 
orientaciji, 9. c razred pa je preverjal svoje 
odločitve, ki so jih naredili ob vpisu v srednjo šolo. 
Učenci so bili s poročili zelo zadovoljni. Vprašalnik 
Iskanje poklicne poti lahko sedaj kompetentno 
uporabljam pri karierni orientaciji na naši šoli tudi 
vnaprej.  

 
STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 

Naziv seminarja, predavanja, izobraževanja 

Študijski skupini za ŠSD in VIZOPP 
 
Aktivna udeležba s predstavitvijo primera dobre prakse na študijski skupini za VIZOPP 

Boljša psihična odpornost v tem svetu, NIJZ 

Virtualno srečanje – karierni sejem 

Konferenca: Raba zaslonskih tehnologij med mladimi, Center Šteker 

Medobčinski aktiv ŠSS 

Sodelovanje v programu za lažje spoprijemanje s stresom na delovnem mestu 

Internetne prevare in neresnice, Safe.si 

Neverbalne specifične učne težave, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 
Maribor 

Standardizacija SDS – Vprašalnik iskanje poklicne poti, Center za psihodiagnostična sredstva 
Ljubljana d. o. o 

Aktiv izvajalcev DSP na OŠ Minke Namestnik – Sonje  

Izobraževanje za mentorje mladim raziskovalcem, ZRS Bistra Ptuj 

Izzivi pri kariernem soočanju in kako lahko pomagamo? 

Tobak ogroža tudi okolje, NIJZ 

 
DRUGA DELA 
- vodenje dokumentacije, 
- evalvacija dela, 
- suplence, dežurstva, 
- strokovna literatura, 
- pisanje zapisnikov ob koncu ocenjevalnih konferenc in priprava poročila LDN za 

preteklo šolsko leto.  
 
Poročilo o delu šolske svetovalne delavke Natalije Žist 
 
V šolskem letu 2021/2022 sem pričela na OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava svoje delo 
opravljati v drugi polovici januarja, nekaj dni pred zaključkom 1. ocenjevalne konference. 
Prejela sem zaposlitev za 60 % kot šolska svetovalna delavka, kar pomeni, da sem bila na šoli 
prisotna samo tri delovne dni tedensko (ponedeljek, sreda in petek). Največ časa sem preživela 
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na podružnični šoli Zgornja Polskava, nekaj ur tedensko pa sem izvajala tudi z učenci na 
podružnični šoli Pragersko.  
 
Moje delo je na začetku predvsem obsegalo seznanjanje z vsemi pravilniki in zakoni, z različnimi 
smernicami in letnim delovnim načrtom zavoda ter šolske svetovalne službe, po katerih sem v 
prihodnje, pri svojem delu, delovala. Tedensko sem pričela izvajati različna svetovanja in pomoči 
na POŠ Pragersko in POŠ Zgornja Polskava petim različnim učencem.  
 
Pri svojem delu sem se srečevala tudi s posameznimi učenci, ki so bili v stiski zaradi prejete nižje 
ocene, kot so pričakovali ter tistimi, ki so izkazovali agresivno vedenje do svojih sošolcev. Z njimi 
sem, na prošnjo razredničark, po dogodku opravila razgovorno uro, na kateri sem jih pomirila 
ali jim predstavila posledice neprimernih dejanj.   
 
Na pobudo razrednikov sem v 2. ocenjevalnem obdobju izvedla 3 delavnice krepitve socialnih 
veščin v razredih. Najprej sem 2-urno delavnico izvedla v 4. c razredu. Tam je bil, glede na 
pobudo razredničarke, poudarek na besedni in nebesedni komunikaciji ter preprečevanju 
nasilja. S pomočjo izvedenih iger so učenci lahko spoznali pomembnost komunikacije in se 
zavezali k nenasilnemu vedenju. Enako delavnico sem izvedla v 5. b razredu. Izbrane teme so 
bile v njihovem razredu prav tako zelo aktualne, kar se je lepo pokazalo tudi pri sami izvedbi 
delavnice. Zadnje delavnice sem izvedla v 2. c razredu, kjer pa je srečanje trajalo samo eno 
šolsko uro. Tam so socialne igre izhajale s področij čustvenega opismenjevanja in krepitve 
pozitivne socialne klime v razredu. Glede na vse tri izvedbe delavnic in sodelovanje učencev 
lahko tukaj zaključim, da je opazna velika potreba po izvajanju takšnih delavnic v razredih tudi 
v prihodnje.   
 
Veliko časa sem, v zadnjih mesecih, preživela tudi v 1. b razredu, kjer sem kar nekajkrat 
nadomeščala OPB. Izkušnja z njimi je bila zelo poučna, saj so precej številčni razred, in zelo 
prijetna, saj so bili učenci zelo srčni in iskreni.  
 
Tekom opravljanja svojega dela sem se tudi stalno strokovno izpopolnjevala z udeležbo na 
raznih spletnih izobraževanjih in webinarjih. V februarju sem se udeležila Strokovnega srečanja 
za svetovalne delavce pripravnike in začetnike, v marcu sem bila prisotna pri spletnem posvetu 
glede uporabe priročnika Kaj lahko naredim, da mi bo lažje in pri spletni videokonferenci 
Društva za nenasilno komunikacijo. V aprilu sem se udeležila spletnega predavanja o treningih 
za izboljšanje branja v prvem triletju OŠ, v maju predavanja Anice Mikuš Kos o delu z otroki 
begunci in v juniju izobraževanja o kariernem odločanju v osnovnih šolah.  Zraven tega pa sem 
pogosto prebirala razne strokovne članke in literaturo s področja svetovalnega dela, urejala 
zbirko aktivnosti za krepitev socialnih veščin v razredu, ki jo bom v nadaljnjo uporabo predala 
tudi šolski svetovalni službi in se pripravljala na pogovorne ure z učenci ali na izvedbo učne 
pomoči.  
 
Zraven vseh opisanih dejavnosti, pa sem bila, v preteklih mesecih, prisotna tudi pri vpisu 
bodočih prvošolčkov, pri izvajanju NPZ-jev, pri timskih sestankih za določene učence, pri 
sestankih aktiva ŠSS, sodelovala sem pri oblikovanju protokola ob zaznavi medvrstniškega 
nasilja na šoli, pri pripravi terminov predmetnih izpitov za učence, ki so se šolali od doma in se 
en dan družila s praktikantko oz. študentko socialne pedagogike, kateri sem predstavila svoje 
delo na OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava.   
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Priloga 5: Poročilo organizatorja informacijskih dejavnosti 

 

V letošnjem letu pokrivam delež ROID v 100 % zaposlitve. Kot računalnikar  – organizator 
informacijskih dejavnosti (ROID) sem izvajal ali sodeloval pri izvajanju naslednjih aktivnostih: 
  

Izobraževanje učiteljev in ostalih delavcev šole   
• Vzpodbujal in usmerjal učitelje k udeležbi izobraževanj z IKT vsebino.  
• Izobraževal učitelje in ostale delavce šole pri delu z Microsoft orodji, predvsem z One Drive. 
• Nudil pomoč pri delu z IKT učiteljem in ostalim delavcem šole.  
 
Skrb za računalniško učilnico   
• Pripravil učilnice za izobraževanja.  
• Skrbel za evidenco uporabe računalniške učilnice. 
• Vzdrževanje obstoječe računalniške opreme. 
• Nadgradnja obstoječe računalniške opreme – inštalacija novih SSD diskov. 
• Vodil evidenco strojne opreme v računalniški učilnici in IKT opreme na zavodu.  
• Vodil evidenco programske opreme na zavodu.  

  

Omrežje   
• Skrbel za nemoteno delovanje lokalnega omrežja (administrativnega in pedagoškega).  
• Skrbel za nemoteno povezavo omrežja navzven (Arnes).  
• Skrbel za nemoteno delovanje telefonskega omrežja (IP telefonija).  
• Vzpostavil lokalno bazo podatkov z netID-ji zaposlenih na šoli (Arnes). 
• Sodelovanje in izvajanje projekta Eduroam – brezžično omrežje po šoli. 
• Priprava projekta za menjavo operaterja za telefonijo in internet. 

  
Programska in strojna oprema   
• Spremljal novosti na področju strojne in programske opreme.  
• Učitelje usmerjal k čim večji uporabi interneta, kot osnovnega vira informacij za delo v 

računalniški učilnici  
• Skrbel za nemoteno delovanje programske opreme in strojne opreme na zavodu.  
• Sodeloval pri nakupu nove strojne opreme.  
 
Projekti in izobraževanje  
• Sodeloval na natečajih in razpisih s področja računalništva.  
• Udeležil izobraževanja za pridobitev novih znanj (mreža znanja Arnes). 
 
Pouk  
• Opravljal naloge v okviru športnih, kulturnih in naravoslovnih dni.  
• Sodeloval pri pripravi in izvedbi na šolskih prireditvah.  

V šolskem letu 2021/2022 smo pripravili plan potrebnih nabav IKT opreme v učilnicah. 
Nadaljevali smo z javnim razpisom za sofinanciranje dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru 
programa ReactEU, na katerem smo v šolskem letu 2020/2021 uspešno kandidirali. V letošnjem 
letu sem postavil dve prenosni računalniški učilnici, s pomočjo prenosnikov, ki so bili kupljeni za 
potrebe dela od doma za izposojo učencem. 

V sklopu razpisa ReactEU smo kandidirali za naslednji letni maksimalni obseg sredstev: 
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Vse tri šole skupaj 
 

Aktivnost-Razpis 
Višina sredstev 
kohezijske politike, za 
katera kandidira VIZ 

Višina sredstev, ki jih 
prispeva VIZ 

Sredstva skupaj 

Nakup IKT opreme – 
prenosni računalniki 
(ReactEU – ARNES) 

22.512,12   € 0,00  € 22.512,12   € 

  

Za vse računalniške učilnice (matična šola, POŠ Pragersko, POŠ Zgornja Polskava, mobilna 
računalniška učilnica na matični šoli in mobilna računalniška učilnica na POŠ Pragersko) smo 
uredili spletno rezervacijo. Spodaj so zbrani podatki za to šolsko leto. 
 

Matična šola 315 ur 53,85 % 

POŠ Pragersko 123 ur 21,03 % 

POŠ Zgornja Polskava 97 ur  16,58 % 

Mobilna računalniška učilnica na matični šoli 30 ur 5,13 % 

Mobilna računalniška učilnica na POŠ Pragersko 20 ur 3,42 % 

 
V večji meri je delo potekalo v obliki urejanja spletne strani šole, instalacij novih računalniških 
programov ter posodabljanja računalniške programske opreme. Skrbel sem za dosledno 
uporabo licenčne programske opreme na šoli, za delovanje računalniške programske opreme, 
nameščali smo programsko opremo in odpravljali napake, ki so se pojavljale. Skrbel sem za 
nemoteno delovanje računalniške strojne opreme. Več dela je bilo namenjenega tudi 
posodabljanju oz. menjavi operacijskih sistemov na vseh računalnikih, saj je dosedanjim poteklo 
obdobje posodabljanja. Veliko časa sem posvetil izobraževanju in podpori učiteljem za delo s 
programskim sklopom Microsoft Teams. Zaradi korona virusa je bilo v drugi polovici leta veliko 
časa namenjenega vzdrževanju zanesljivih rešitev komunikacije na daljavo (med učitelji in 
učenci ter med delavci šole). Prav tako je bilo veliko energije in časa usmerjenega za pomoč 
učiteljem in učencem pri uporabi novih komunikacijskih kanalov. 
 
Zapisal: Matjaž Frešer 
 

Priloga 6: Poročilo knjižničarke in vodje učbeniškega sklada 

 
1. INTERNO STROKOVNO BIBLIOTEKARSKO DELO 
a) nabava 
Nabava gradiva je bila v prvi polovici šolskega leta zaradi razmer, povezanih z epidemijo COVID-
19, še vedno okrnjena. V drugi polovici šolskega leta, ko so se razmere sprostile in so bila 
ponovno na voljo tudi sredstva za nabavo, je nabava ponovno stekla kot običajno.  
 
V času od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 je knjižnica pridobila knjižnična gradiva, kot je prikazano v 
tabeli.  
 

Način dobave Št. enot Vrednost enot 

nakup 160 2.420,76 € 

dar 59 668,67 € 

skupaj 219 3.089,43 € 
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b) vodenje dokumentacije 
Vodena je vsa potrebna dokumentacija: 
- knjiga bralcev in izdelava izkaznic za COBISS  
- dnevniki izposoje - elektronsko 
- inventarna knjiga (ločeno – knjižnica, učbeniški sklad) v obeh sistemih, tudi v tiskani 

obliki 
- periodika  
- evidenca bralcev za EKO bralno značko (Pragersko in Sp. Polskava)  
- evidenca bralcev za Ingoličevo bralno značko (Pragersko 4. in 5. razred) 
- dnevniki interesnih dejavnosti v eAsistentu (EKO bralna značka Spodnja Polskava in 

Pragersko, Ingoličeva bralna značka Pragersko 4. in 5. razred) 
- izvedba bibliopedagoških ur (KIZ) v eAsistentu 

 
Izdelane so bile vse druge evidence, statistike in ankete, ki jih zahtevajo ministrstva in druge 
ustanove. 
  
c) načrtovanje dela 
- letna priprava na KIZ (knjižnično informacijska znanja – izvajajo se kot medpredmetne 

povezave) 
- letni delovni načrt knjižnice 
- letni plan nabave za koledarsko leto 2022 
- poslovno poročilo (izsek knjižnica) 
- letna priprava za interesno dejavnost EKO bralna značka 

 
2. BIBLIOPEDAGOŠKO DELO (DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE) 
a) delo z uporabniki 
- ure KIZ v okviru medpredmetnih povezav in v dogovoru z učitelji   
- individualno delo z uporabniki ob izposoji (svetovanje, referenčni pogovori, učenje 

samostojnega iskanja gradiva v knjižnici, navajanje virov in literature) 
- individualno pedagoško delo z uporabniki, ki v knjižnici pišejo referate in druge pisne 

naloge ter iščejo in uporabljajo ustrezne referenčne vire za izposojo v knjižnici in na dom 
- interesne dejavnosti 

 
EKO bralna značka na Spodnji Polskavi in Pragerskem 
 

RAZRED SPODNJA POLSKAVA PRAGERSKO 

1. 10 12 

2. 5 19 

3. 23 10 

4. 7 12 

5. 5 12 6 

SKUPAJ 50 71 

 
Ingoličeva bralna značka na Pragerskem (4. in 5. razred) 
V četrtem razredu je od 20 učencev bralno značko opravilo 16 učencev (10 deklet in 6 dečkov). 
V petem razredu je od skupno 31 učencev bralno značko opravilo 12 učencev v 5. c razredu (5 
deklet in 7 dečkov) in v 5. e razredu 8 učencev (5 deklet in 3 dečki). 
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b) statistika izposoje: 
COBISS: 
V času od 25. 06. 2021 do 24. 6. 2022 je bilo v vseh treh enotah šolske knjižnice zabeleženih 
6.349 obiskov članov oziroma opravljenih transakcij izposoje/podaljšanja gradiva za gradivo iz 
šolske knjižnice oz. 9.970 obiskov članov oziroma opravljenih transakcij izposoje/podaljšanja 
gradiva za gradivo iz šolske knjižnice in učbeniškega sklada. 
 
c) DRUGE DEJAVNOSTI 
Izvedene v šolski knjižnici na vseh treh enotah ali na nivoju celotne šole v izvedbi šolske 
knjižničarke. Dejavnosti so se izvajale kot popestritev dejavnosti v šolski knjižnici, da smo učence 
dodatno spodbudili k obisku šolske knjižnice in kar je najpomembneje, k branju.  
 
 
RAZSTAVE: 
- knjižne novosti 
- ob urah KIZ glede na tematiko 
- ob obeležitvi posebnih dogodkov oz. (svetovnih) dni, obletnice pisateljev in pesnikov 

 
PROJEKTI: 
 
Ingoličeva spominska ura 
Obeležili smo jo v petek, 11. 3. 2022, na obletnico smrti našega pisatelja Antona Ingoliča. 
Spominska ura se je na vseh treh enotah naše šole pričela s kratkim uvodnim nagovorom o 
pisateljevem življenju in delu. Nato so sledile aktivnosti, v katerih so sodelovali prav vsi učenci. 
Učenci prve triade so vsak zase risali naslovnico za eno od izbranih Ingoličevih del (Maša je 
splavala, Deklica na sončnem žarku, Dedek se je izgubil, Srečanje s povodnim konjem ...). Učenci 
4. in 5. razredov so se lotili izdelave stripa, prav tako na eno od izbranih Ingoličevih del (Tačko v 
velikem svetu, Rokove zgodbice, ...). Učenci 6.–9. razreda pa so se pomerili v kvizu, kjer so v 
skupinah (znotraj posameznih razredov) pokazali, kako dobro poznajo pisatelja, po katerem je 
poimenovana tudi naša šola. Spominsko uro smo zaključili s postavitvijo razstave o pisatelju ter 
izdelkov, ki so nastali ta dan in bo na vpogled učencem ter zaposlenim še naslednjih nekaj dni. 
 
Praznični december v šolski knjižnici 
Od 1. 12. 2021 do 24. 12. 2021 so si učenci izposojali in brali predlagane knjige iz knjižnega 
adventnega koledarja. Vsak dan so v sklopu knjižnega adventnega koledarja bili predlagani trije 
novi knjižni naslovi (za vsako starostno stopnjo-C,P,M po en naslov). Naslove smo odkrivali na 
adventni smrečici na vseh treh lokacijah, hkrati so bili dnevno objavljeni tudi na šolski spletni 
strani. Končno število učencev, ki so oddali učni knjižni list oz. svoje razmišljanje o prebrani 
knjigi, je bilo 18. Prav vsi sodelujoči so v petek, 7. 1. 2022, prejeli tudi sladko (8 učencev) oz. 
knjižno nagrado (10 učencev). Na mojo prošnjo so knjižne nagrade od 10 pozvanih založb 
prispevale 3 založbe: Ocean, Epistola in Karantanija. Čarobno vzdušje v šolski knjižnici so 
pričarala Pravljična druženja, kamor so bili povabljeni (s posebnim vabilom) prvošolci in 
drugošolci na vseh treh enotah. Prvošolci so prisluhnili pravljici Snežinke z napako in si po 
pravljici izdelali tudi vsak svojo snežinko. Drugošolci so prisluhnili pravljici Severni jelenček in si 
po pravljici prav tako izdelali vsak svojega jelenčka iz papirja. Ob koncu je sledilo še sladkanje s 
čokoladnimi bombončki. Za namen Pravljičnih druženj je bil posebej pripravljen tudi ambient v 
knjižnici. Skorajda ves december je na vseh treh enotah potekal tudi praznični bolšji sejem knjig 
in učbenikov, kjer si je lahko vsakdo poiskal in brezplačno odnesel gradivo, ki si ga je izbral.  
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Teden knjige 
Je potekal na vseh treh enotah v tednu od 19.–26. 4., ko obeležujemo svetovni dan knjige in 
avtorskih pravic (23. 4.). V šolski knjižnici so se zvrstile različne aktivnosti, namenjene predvsem 
učencem. Zelo lepo je med učenci zaživela izmenjevalnica knjig, kjer so učenci prinašali knjige, 
ki jih niso potrebovali več ter jih tako 'odstopili' drugim učencem, ki so jim prinesene knjige bile 
zanimive. Sejem odpisanih učbenikov učencev ni pustil praznih rok, saj so iz knjižnice odhajali z 
zajetnimi kupčki učbeniških gradiv, za katere so z navdušenjem povedali, da jim bodo prišli zelo 
prav. Z navdušenjem so učenci reševali knjižno uganko, ki je bila namenjena učencem prve in 
druge triade. Uganka ni bila težka, saj so z nekaj iznajdljivosti vse odgovore našli že kar na 
razstavnem panoju. Uganka se je namreč navezovala na obe razstavi v knjižnici, posvečeni 
pisateljici Eli Peroci ter najstarejši mladinski knjižni zbirki pri nas - Sinji galeb. Med vsemi pravilno 
izpolnjenimi in oddanimi ugankami (bilo jih je kar 85) smo izžrebali tudi nekaj nagrajencev, ki so 
prejeli knjižne oz. praktične nagrade. Aktivnost zapiši misel, osvoji nagrado med učenci zadnje 
triade in učitelji (še) ni 'požela' večjega navdušenja. Vsakdo izmed njih je lahko zapisal svojo 
misel, verz ali pesem na temo branja ali knjige ter jo nalepil na pano pred knjižnico. 'Led sta 
prebili' devetošolki in tako poskrbeli, da pano pred knjižnico ni ostal prazen. Z mislima 'Če ti ni 
všeč resničnost, vzemi knjigo in odpotuj v svet domišljije' in 'Branje je kot jadrnica, ki širi obzorja' 
se je tako zaključil pester in predvsem malce drugačen teden v šolski knjižnici. 
 
Poletavci  
Ob koncu šolskega leta so bili učenci kot že leto poprej ponovno povabljeni k projektu 
POLETAVCI, h kateremu je naše učence povabila Knjižnica Josipa Vošnjaka Sl. Bistrica. Učenci so 
povabljeni k počitniškemu branju (30 dni po 30 minut) in izposoji knjig v splošni knjižnici. V 
lanskem letu je v času poletnih počitnic pri projektu sodelovalo 20 učencev naše šole, katerim 
je v šolskem letu 2021/22 pri branju za Ingoličevo bralno značko bila priznana ena knjiga. 
 
DELO S STARŠI: 
- roditeljski sestanki v mesecu juniju za bodoče prvošolce 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE: 
- udeležba na pedagoških konferencah in šolskih prireditvah 
- sodelovanje v ŠTUDIJSKI SKUPINI 
- udeležba na konferenci šolskih knjižničarjev 
- izobraževanja v okviru predavanj in dejavnosti, ki jih organizira šola 

 
SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI ŠOLE: 
- pedagoške konference  
- strokovni aktivi pedagoških delavcev (pomoč in svetovanje pri iskanju literature za 

učitelje) 
- načrtovanje in izvajanje bibliopedagoških ur (medpredmetna povezava KIZ) 
- načrtovanje nabave strokovne in druge literature za potrebe pouka  
- sodelovanje z vodjema podružnic 
- koordinacija – nabava potrebnega za tekmovanja, projekte in druga manj ali bolj 

obvezna branja 
- priprava seznamov za branje pri bralni znački in sodelovanje pri pripravi poročila za BZ  

 
DRUGO: 
- sodelovanje pri projektu Kulturna dediščina (oblikovanje e-zbirke receptov) 
- sodelovanje pri projektu Spodbujamo prijateljstvo 
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- sodelovanje pri zborniku ob 200-letnici šolstva na Zgornji Polskavi 
- sodelovanje pri spletni strani (seznam učbenikov, del. zvezkov in šolskih potrebščin in 

bralni seznami, objave o dogodkih v knjižnici) 
- sodelovanje s predstavniki založb (nabava gradiva, posredovanje seznamov potrebščin) 
- sodelovanje pri šolski publikaciji (stran knjižnica in US) 
- sodelovanje pri inventuri 

 
3. VODENJE UČBENIŠKEGA SKLADA 
Vodenje US je potekalo bolj intenzivno v mesecu avgustu in septembru 2021 ter maju in juniju 
2022. Intenzivno delo se bo nadaljevalo tudi v mesecu juliju in avgustu 2022, zaradi priprave na 
novo šolsko leto.  
Knjižnica razpolaga z učbeniškim skladom. Učbeniški sklad deluje v skladu s Pravilnikom o 
upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20 z dne 27. 2. 2020). 
V letu 2021 nam je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotovilo sredstva 
učbeniškega sklada v ustrezni višini, da smo lahko uresničili vso načrtovano nabavo, kot nam jo 
nalaga pravilnik. Nove učbenike smo nabavili v skladu s potrebami po zamenjavi zastarelih 
učbenikov, dotrajanih učbenikov in povečanemu številu učencev.  
Vodenje nabave (inventarna knjiga) in izposoje je razvidno skozi program COBISS. 
V šolskem letu 2021/2022 je poleg gradiv (delovni zvezki, delovni učbeniki) za 1. razred 
ministrstvo krilo stroške nakupa gradiv tudi za 2. in 3. razred. Učenci so prejeli učbenike iz US 
prvi teden v septembru. Po protokolu so jih ob koncu leta tudi vračali. Na dan 28. 6. 2022 je 
ostalo nevrnjenih 32 izvodov učbenikov.  
 
4. DODATNO DELO 
- nadomeščanje odsotnih učiteljev (evidenca je vidna v eAsistentu) 
- nadzor na Cankarjevem tekmovanju in NPZ 

 
Zapisala: izvajalka del šolske knjižničarke in skrbnice učbeniškega sklada Romina Breznik 
 

Priloga 7: Poročilo o delu šolskega sklada 

V sklad za nadstandard smo v preteklem koledarskem letu zbirali denar s pomočjo izjav, ki jih 
razdelimo staršem. V šolskem letu 2021/22 smo izdali 537 vlog za prispevke staršev v sklad za 
nadstandard. Vrnjenih in podpisanih je bilo 391.  
 
S 1. 1. 2022 sta se sklada za nadstandard in socialno ogrožene po novem pravilniku šolskega 
sklada združila v skupen račun. Del sredstev smo namenili za nabavo Lego Storm robota in 
plavalne kape, namenjene plavalnim tečajem.  
 
Prejeli in odobrili smo vseh 15 vlog za pomoč iz šolskega sklada. Učencem smo sofinancirali šolo 
v naravi, plačali prevoze na ekskurzijah in pomagali s plačilom šolske prehrane. 
 
Neporabljen denar iz šolskega sklada se prenese v naslednje šolsko leto.  
 
Zapisala: vodja sklada Milena Čakš Karpov 
 

Priloga 8: Poročilo o delu z nadarjenimi učenci  

V šolskem letu 2021/22 je delo z nadarjenimi potekalo po Konceptu odkrivanja in dela z 
nadarjenimi učenci v devetletni OŠ. Identifikacija nadarjenih učencev je potekala od oktobra 



67 

2021 do januarja 2022. Meseca oktobra 2021 smo evidentirali 4 možne nadarjene četrtošolce 
(učni uspeh, tekmovanja, šolske in izvenšolske dejavnosti, hobiji, posebni talenti, mnenje šolske 
svetovalne službe, …) in enega petošolca. Identificirali smo 3 učence in jih 13. 1. 2022 na 
pedagoški konferenci s sklepom potrdili kot nadarjene. V tem šolskem letu imamo na šoli 44 
nadarjenih učencev od 4. do 9. razreda, kar predstavlja 8 % vseh učencev na šoli. Pri delu z 
nadarjenimi smo izhajali iz temeljnih načel širjenja in poglabljanja znanja, hitrejšega 
napredovanja v procesu učenja, razvijanja ustvarjalnosti, uporabe višjih oblik in sodelovalnih 
oblik učenja, upoštevanja posebnih sposobnosti in močnih interesov, individualnosti, 
samostojnosti, odgovornosti, skrbi za celostni osebnostni razvoj, raznovrstne ponudbe in 
omogočanje svobodne izbire učencev, spodbujanja pozitivnih odnosov med učenci in učitelji. 
 
Novembra 2021 sta Karmen Vajngerl in Natalija Kozar izvedli sestanek s starši vseh evidentiranih 
učencev, ki so dali soglasja za identifikacijo za svoje otroke. Predstavili sta jim Koncept dela z 
nadarjenimi in oblike dela, ki jih načrtujemo do konca šolskega leta. Tako so učitelji izpolnili 
ocenjevalne lestvice, psihologinja Karmen Vajngerl pa je opravila testiranja s testi Standardnih 
progresivnih matric in Torranceovim testom ustvarjalnega mišljenja. Starše sta seznanili z 
rezultati testiranj in ocenjevalnih lestvic. Obenem smo jim pripravili individualizirane programe, 
ki so jih oblikovali razredniki, učitelji in šolska svetovalna služba.  
 
V individualiziranih programih smo zajeli različne oblike in dejavnosti:  
- notranjo diferenciacijo (individualne zadolžitve učencev, individualiziran pouk, 

skupinsko učenje), 
- dneve dejavnosti, 
- interesne dejavnosti, 
- dodatni pouk, 
- fleksibilna diferenciacija, 
- priprava na udeležbo na tekmovanjih, 
- izbirni predmeti, 
- raziskovalne naloge. 

 
Devetošolcem, ki so zaključili OŠ izobraževanje, smo izdali Poročilo šole o področjih prepoznane 
nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih v OŠ. Ta dokument lahko učenci predložijo v srednji šoli. 
 
Delovna skupina za delo z nadarjenimi učenci v sestavi Danice Veber, Vanje Böhm, Damjane 
Dornik Tibaut, Suzane Kristovič Sattler, Lucije Pocrnja, Davida Lešnika in Natalije Kozar je 
naredila akcijski načrt, ki zajema delo med poukom posameznih učiteljev in dejavnosti izven 
pouka. Načrt se je zaradi dela na daljavo in odsotnost učencev v šoli časovno prilagodil. 
 

ČAS NALOGE IN DEJAVNOSTI NOSILEC RAZRED 

Avgust 2021 Načrtovanje dejavnosti v aktivih (dejavnosti v 
času pouka, raziskovalne naloge, priprave na 
tekmovanja). 

Vodje aktivov 1. – 9. 

Avgust 
2021 

Sklic delovne skupine za spodbujanje 
nadarjenosti. 

ŠSS / 

November  
2021 
 

Roditeljski sestanek za starše evidentiranih 
nadarjenih učencev (podpis soglasij za delo in 
individualizirane programe dela). 

ŠSS 
 

4. – 9. 
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ČAS NALOGE IN DEJAVNOSTI NOSILEC RAZRED 

Januar 2022 Identifikacija nadarjenih učencev: 
- OLNAD07 
- testiranja. 

ŠSS 
Učitelji  

4. – 9. 

Januar 2022 Pedagoška konferenca in potrditev identificiranih 
nadarjenih učencev. 
Seznanjanje staršev z identifikacijo in 
predstavitev individualiziranih programov dela. 

ŠSS 4. – 9. 

September 
2021 do 
junij 2022 

Izvedba programa in dejavnosti v: 
- času pouka, 
- času dni dejavnosti, 
- obogatitvenega programa (Modra delavnica). 

Učitelji 1. – 9. 

 
Vse aktivnosti po akcijskem načrtu so bile realizirane. 
 
Aktivnosti med poukom 
 
I.VIO   
Dejavnosti so se v tem obdobju individualno prilagajale le po zahtevnosti podanih nalog. Z 
različnimi metodami dela smo razvijali spodbujanje kritičnega mišljenja (postavljanje vprašanj 
na različnih taksonomskih ravneh, ter kritično presojanje podatkov in informacij). Izvajali smo 
diferenciacijo pri pouku v obliki individualnih zadolžitev učencev, ki so bile usmerjene k močnim 
področjem posameznika. Spodbujali smo prostovoljno delo – učna pomoč učno šibkejšim 
učencem. Ponujali smo dodatno delo v kotičkih (branje, didaktične igre in zahtevnejše miselne 
naloge). Učence smo pripravljali na različna šolska tekmovanja (Mehurčki, Vegovo tekmovanje, 
Računanje je igra, Kresnička). V okviru vseh interesnih dejavnosti so učenci krepili svoja močna 
učna področja (naravoslovje – eksperimentalna in raziskovalna dejavnost, od načrtovanja, 
predvidevanja in beleženja izsledkov, ročne spretnosti – šivanje, umetnost - z glasbo po svetu, 
gledališče, šport - planinci, gibanje, pravljična joga. 
 
MAT – FIZ – TIT 
Pri učencih smo spodbujali iskanje vzročno-posledičnih povezav v fazah obravnave novih učnih 
vsebin. Pri interesni dejavnosti Modelarstvo so učenci imeli možnost, da so nadgrajevali 
pridobljeno znanje in veščine pri TIT.  Pri matematiki v devetem razredu smo učenca, ki je bil 
nadarjen na likovnem področju, postavili v vlogo posredovalca znanja v smislu povečanja 
nazornosti učne snovi s skicami in slikami (sklop geometrijska telesa).  
 
TJA – NEMŠČINA 
Z učenci smo izvajali naslednje aktivnosti: 

1. triada: prevajanje misli v angleščino ob pomembnih dogodkih. 
2. triada: bralna značka v tujem jeziku. 
2. in 3. triada: sodelovanje v mednarodnih projektih - eTwinning, priprava poljubne 
predstavitve v angleščini za sošolce, pomoč šibkejšim učencem pri pripravi miselnih 
vzorcev, obravnava zahtevnejših besedil pri pouku angleščine. 
 

GUM – LUM 
Pri GUM so nadarjeni učenci pri pouku izvajali/ustvarjali zahtevnejšo melodično inštrumentalno 
igro, svoje sposobnosti so izkazali pri vodenju razrednega koncerta. Nadarjeni učenci so svoje 
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glasbene sposobnosti in socialne veščine razvijali tudi pri ID Pevski zbori. Prav tako so imeli 
priložnost in so sodelovali na tekmovanju Glasbena olimpijada. 
 
Pri LUM so nadarjeni učenci ustvarjali zahtevnejše likovne kompozicije, sodelovali pa so tudi pri 
ID Colours in Harmonija. Individualno smo jih spodbujali, da razvijajo svoje sposobnosti in 
sodelujejo na različnih likovnih natečajih.  
 
BIO – KEM 
Razvijali smo naslednje dejavnosti:  

- priprava in udeležba  na tekmovanjih iz znanja, 
- notranja diferenciacija - individualna zadolžitev učencev (npr. priprava seminarskih 

nalog, priprava in izvedba eksperimenta …), 
- skupinsko učenje – medvrstniška pomoč, 
- raziskovalne naloge, 
- priprava problemsko naravnanih nalog ter spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja. 

 
ZGO – GEO 
Nadarjenim učencem smo pripravljali naloge, ki so bile problemsko naravnane ter so zahtevale 
od njih predvsem ustvarjalno razmišljanje. Omogočili smo jim delo z dodatno literaturo, 
zgodovinskimi viri ter strokovne članke s problemsko vsebino, ki smo jih obravnavali z metodo 
študije primera. Spodbujali smo jih h kritičnemu razmišljanju, uporabi SWOT analize pri 
geografiji ter poglobljeni interpretaciji slikovno - grafičnega gradiva. Oblika dela, pri kateri so 
veliko svojih različnih spretnosti in veščin lahko izkazali nadarjeni učenci, je diskusija, v kateri so 
lahko izražali svoja stališča in povezovali učne vsebine z literaturo, filmi in lastnimi izkušnjami 
(potovanja, ogledi muzejev). Izvajali so medvrstniško učenje v paru ali skupini po metodi 
kavarne. V spletne učilnice smo dodatno pripravljali dejavnosti za doseganje višjih 
taksonomskih stopenj znanja - analiza virov, študija primera, sklepanje o spremembah, 
reševanje problemov, s pomočjo dodatnih posnetkov, gradiv v angleškem jeziku, miselnih 
oreščkov- izzivov. 
 
SLJ 
Nadarjeni so brali daljša, zahtevnejša besedila, delo se je diferenciralo - dodatni pisni izdelki in 
interaktivne naloge na višjih taksonomskih stopnjah, motivirali smo jih za dodatno delo, za 
zahtevnejše govorne nastope, nastope na prireditvah ipd. 
 
OPB 
Pri učencih v PB opažamo učenčeva močna področja, ki jih tudi ustrezno razvijamo z različnimi 
vsebinami – sodelovalno učenje, pomoč sošolcem, medvrstniško branje, podajajo različne 
likovne rešitve in kreativnost.  
 
 
Obogatitvene dejavnosti 
 
Dejavnost, ki je bila za njih izvedena, je bila sobotna znanstvena delavnica z naslovom Modra 
delavnica. V letošnjem šolskem letu smo imeli to možnost, da se nadarjeni učenci ponovno 
srečajo kot skupina in se preizkusijo v znanstvenem izzivu. V sodelovanju z Zavodom Simetris in 
Modro delavnico, ki je tehnološki in znanstveni center za otroke in se zavzema za inovativnost 
ter ustvarjalnost, so nadarjeni učenci od 4. do 9. razreda ustvarjali in preizkušali svoje ideje iz 
robotike in umetne inteligence. Odkrivali in razvijali so svoje sposobnosti in interese, ki so 
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bistveni tudi za njihovo poklicno pot. Z navdušenjem so se lotili tehnologije, inženiringa, 
znanosti in matematike. Sestavljali so hidravlično robotsko roko ter spoznali nekatere robotske 
mehanizme, sestavljali in programirali Lego WeDo robotke, spoznali in preizkusili nekaj aplikacij 
umetne inteligence.  
 
Zapisala: Natalija Kozar 
 

Priloga 9: Poročilo o delu v okviru projekta Zdrava šola  

 
V šolskem letu 2021/22 smo na OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava in podružnicama 
Pragersko ter Zgornja Polskava izvedli naslednje projekte v okviru Zdrave šole: 
 
SKRBIMO ZA ZDRAVJE NAŠIH ZOB. S tem projektom smo želeli spodbujati pravilno nego zob, pri 
tem nam je pomagala medicinska sestra iz mobilne zdravstvene službe Slovenska Bistrica, gospa 
Sonja Mok.  
ZD Slovenska Bistrica je organiziral PREDAVANJA ZA UČENCE: 
 
1. RAZRED – ZDRAVE NAVADE 
2. RAZRED – OSEBNA HIGIENA 
4. RAZRED – PREPREČEVANJE POŠKODB IN PP   
5. RAZRED – ZDRAVA PREHRANA, GIBANJE, ZASVOJENOSTI 
6. RAZRED – ODRAŠČANJE                                                                                                 
7. RAZRED – GIBANJE, PREHRANA, MEDOSEBNI ODNOSI 
9. RAZRED – SAMOPODOBA 
 

SODELOVALI SMO V ŠTEVILNIH PROJEKTIH IN NATEČAJIH: 
- natečaj Zamaškonjam 
- pogovori z učenci o zdravem načinu življenja (gibanje, pitje vode, spanje, zdrava hrana...) 
- gibanje na svežem zraku 
- spodbujanje učencev k pitju zadostne količine vode 
- odpiranje oken in prezračevanje učilnic in šolskih hodnikov 
- izvedba dejavnosti podaljšanega bivanja na prostem (pouk na prostem) 
- sprehodi v naravi 
- skrb učencev za redno ugašanje luči v učilnici ter zapiranje pip na umivalnikih 
- v JV jutranja telovadba (v OPB minutka za zdravje) 
- izvedba projekta z naslovom Varno s soncem (izvedba dejavnosti, vezane na pozitivne 

strani in škodljivosti sonca; izdelovanje izdelkov na omenjeno temo: branje pravljic na 
temo o soncu, poustvarjanje na omenjene pravljice, izdelovanje zaščitnih klobukov in 
kap, izdelovanje plakatov ...). 

 
PROGRAM VARNO S SONCEM 

Na naših šolah smo se letos prvič pridružili programu Varno s soncem, ki ga načrtuje in vodi NIJZ. 
Programu smo se priključili vsi razredi od 1. do vključno 5. razreda s svojimi mentorji (Simona 
Lahe, Staša Leskovar, Branka Dornik Mesarič, Dušan Videčnik, Petra Jankovič, Mira Balažic, 
Majda Vaupotič, Suzana Mlakar in Jana Mohorko – koordinatorka). Program Varno s soncem je 
nastal z željo po izboljšanju stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o 
naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor 
na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka močno povezana tako z izpostavljanjem UV sevanju 
kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu. Učenci so skupaj s svojimi mentorji iskali 
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škodljive in koristne dejavnike UV sevanja, ob različnih delih dneva so merili dolžino svojih senc, 
izdelali so si legionarske kape in opozorilne plakate, ki smo jih izobesili po šolskih hodnikih. 
Plakati sedaj učence in delavce šole osveščajo, kako se je potrebno varovati pred škodljivimi 
učinki UV sevanja. 
 
SKRB ZA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE UČENCEV  
V okviru Zdrave šole smo v razredih poskrbeli za svež zrak (redno odpiranje oken), ugašanje luči 
in računalnika ob koncu pouka. Z učenci smo ob sončnih dneh oziroma lepem vremenu izvajali 
pouk na prostem - učilnica na prostem. Poskrbeli smo tudi za "minutko za zdravje" med učnimi 
urami (razgibavanje ...) in redno pitje sveže vode.  
 
REŠEVANJE KONFLIKTOV 
V okviru Zdrave šole so učiteljice izvajale ID Mediacija, s katero so učence 4. in 5. razreda 
seznanjale z mediatorskimi veščinami in jih pripravljale za vrstniške mediatorje.  Mediacija se je 
izvajala na vseh treh lokacijah. 
VKLJUČEVANJE UČENCEV 
Razredi od 1 do 5 so izbrali predstavnika za EKO in Zdravo šolo. Na Spodnji Polskavi smo se s 
predstavniki dobili 5 krat na leto in se pogovarjali o prehrani na šoli in o odpadkih. Z učenci smo 
iskali rešitve, kako zmanjšati količino odpadne hrane v času malice in kosila. Prav tako so 
predstavniki imeli nalogo, da so preverjali, če sošolci pravilno ločujejo odpadke v koših v 
razredih.  
 
GUBANJE LADJIC 
V okviru projekta so učenci večji del leta gubali ladjice v počastitev žrtvam holokavsta. Zgubanih 
je bilo okrog 110 000 ladjic, ki so bile poslane na društvo Upornik, g. Borisu Krabonja. Prejeli 
smo zahvalo za sodelovanje in povabilo na inštalacijo. 
 
Zapisala vodja tima Majda Vaupotič 
 

Priloga 10: Poročilo o prehrani v šolskem letu 2021/22 

 
Tudi šolsko leto 2021/22 je bilo drugačno od ostalih do sedaj, tudi na področju šolske prehrane. 
Zaradi epidemije Covid-19 smo bilo primorani v upoštevanje in izvajanje raznovrstnih ukrepov 
in se skozi leto truditi učencem nuditi najboljšo možno storitev prehrane. Skupaj smo se po 
navodilih s strani države sproti veliko naučili in uspešno premagovali ovire, ki so nastajale skozi 
šolsko leto. 
 
Ob koncu koledarskega leta 2021 smo uspešno preverili konkurenco med podpisniki okvirnih 
sporazumov - javni razpis (JR) za sukcesivno nabavo živil. Zaradi trenutnega stanja na trgu smo 
bili, pri večina sklopih, primorani po mesecu marcu ponovno preveriti konkurenco – tokrat 
zaradi izrednih pogojev na tržišču. Zaradi izrednih razmer, ki so povzročile veliko rast cen živil 
samih, so se nam cene izdelkov nekje v povprečju zvišale za 15 do 20 odstotkov. Tudi letos, še 
posebej zaradi omejitev, smo pri nabavi ekološko pridelanih živil dali poudarek na tista živila, ki 
so pri učencih dobro sprejeta ter občasno ponudili kaj novega. S pomočjo izločenega sklopa smo 
naročila opravljali pri lokalnih dobaviteljih in tako z upoštevanjem kratkih dobavnih verig 
učencem ponudili zelo sveža in polnovredna živila. Velika ponudba lokalnih živil, ki so pridelana 
ali predelana na integriran ter ponekod tudi na ekološki način, nam omogoča, da na jedilnik 
vključimo veliko živil, ki do nas prispejo po zelo kratki oskrbovalni verigi. Tako smo tudi letos 
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sledili našim ciljem in učencem ponujali kolikor je mogoče živil, ki so pridelana ali obrana v 
neposredni okolici šole same.  
 
Jedilniki se sestavljajo v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v šolah s pomočjo 
kuharjev tako, da je možna priprava in delitev v razpoložljivem času in so ekonomsko ugodni 
tako za ponudnike (šola) kot potrošnike (učenci in starši). Organizacija delitve malice je potekala 
tako, da smo razrede osamili v mehurčke in jih terminsko razporedili za obisk jedilnice. Zaradi 
prostorskih  omejitev smo učencem višjih razredov malico razdelili v razrede. Kosilo je potekalo 
v omejenih časovnih intervalih na skupino otrok, katerega število je bilo omejeno v skladu s 
priporočili NIJZ. Pri delitvi zajtrka in popoldanske malice, zaradi manjšega števila odjemalcev, 
nismo imeli večjih omejitev in ovir.  
 
Za učence z dietno prehrano je bil poskrbljeno kot vsa leta do sedaj. Dietni obroki so še vedno 
največ posledica laktozne intolerance in celiakije, dva učenca pa sta multialergika. Pri učencih, 
kjer je prisotnih več alergenov, so se kuharji s pomočjo staršev teh učencev izkazali s 
kreativnostjo in jim ponudili kvalitetne in polnovredne obroke. Učenka podružnične šole 
Zgornja Polskava se srečuje s presnovno boleznijo fenilketonurija (PKU). Tukaj uspešno 
sodelujemo s starši učenke, ki mesečni jedilnik ustrezno priredijo. Ustrezna (PKU) živila za to 
dieto naročamo ločeno in po potrebi. Tukaj, tako kuharica kot tudi učenka sama, skrbno 
spremljata vnos ter tako z ustreznimi živili in tehtanjem »normalnih« živil poskrbijo za 
ustreznost dietne prehrane.  
 
Spremljanje rednega higienskega stanja v okviru notranjega nadzora s strani NLZOH je bilo tako 
kot vsako leto opravljeno tudi letos. Na matični šoli, kot tudi na obeh podružničnih šolah, smo 
nadzor prestali z odliko. 
 
Učencem smo nudili štiri prehranske obroke: zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. V 
povprečju je bilo na vseh treh šolah skupaj 33 zajtrkov, 539 malic, 442 kosil in 61 popoldanskih 
malic. Število kosil, skuhanih na matični šoli Spodnja Polskava, je v povprečju 166; na 
podružnični šoli Pragersko povprečno 140 na dan. Na podružnični šoli Zgornja Polskava se 
število kosil približuje 95 odstotnem deležu, saj znaša v povprečju 136 kosil od 145 učencev. 
 
Število zajtrkov in popoldanskih malic: 

- Spodnja Polskava: 3 zajtrki / 10 popoldanskih malic 
- Zgornja Polskava: 27 zajtrkov / 39 popoldanskih malic 
- Pragersko: 3 zajtrki / 12 popoldanskih malic 

 
Tudi letos smo bili vključeni v projekta TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK ter ŠOLSKA SHEMA. 
V projektu TSZ sodelujemo že deseto leto. Letos, kot je sedaj že tradicionalno, smo ga izvedli 
tretji petek v mesecu novembru, 19. 11. 2021, s poglavitnima namenoma, ki sta vključevanje 
lokalno pridelanih živil slovenskega izvora in ozaveščanje šolske mladine o pomenu zajtrka v 
okviru prehranjevalnih navad. Učencem smo ponudili domač ržen kruh lokalne kmetije Lešnik, 
jabolka in mleko lokalnega pridelovalca - kmetija Korošec, ter seveda domači med čebelarstva 
Pislak. Maslo smo kupili od ljubljanskih mlekarn.  
 
Zraven projekta TSZ smo izvajali tudi Šolsko shemo (ŠS). Cilj je povečati uživanje sadja in 
zelenjave pri otrocih in s tem preprečiti širjenje raznih bolezni sodobnega časa. V sklopu sheme 
mleka smo učencem večkrat med malico, kot dodatni obrok, ponudili domače mleko ali naravni 
jogurt. Tako sadje kot tudi mlečne izdelke smo naročali izključno pri lokalnih pridelovalcih z 
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integrirano pridelavo, v nekaterih primerih tudi ekološko. Delitve sadja so potekale ob torkih 
zjutraj pri razrednih urah, medtem ko smo z mlečnimi izdelki dopolnili že obstoječe malice.  
 
Dobavitelji v šolskem letu 2021/2022: 

- Kmetija Volk (Sreš) – eko zelenjava, 
- Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor – jagode, češnje, 
- Kmetija Korošec – jabolka, 
- Permakulturni inštitut Maribor – zelenjava, 
- Malajner Niko s kmetije Černe – kislo zelje, 
- Kmetija Krajnčič – lešniki, 
- Zadruga Dobrina – različna zelenjava (korenje, paradižnik), 
- Kmetija Korošec – domače mleko, 
- Kmetija HECL – domače mleko in domači jogurti. 

 
Potekale so tudi razne aktivnosti, povezane s ŠS, ki pa so bile letos zaradi epidemije malce 
okrnjene: 

- priprava zdrave hrane – praktične vaje, 
- čebelarska učna pot, 
- likovno ustvarjanje na temo sadja in zelenjave, 
- predavanje o zdravi prehrani (ZD Slov. Bistrica), 
- šolski eko vrtovi, 
- izdelava plakatov, prehranskih piramid. 

 
S pomočjo ŠS želimo, da učenci spoznajo: 

- razliko med zdravim in nezdravim načinom življenja, 
- da ni vseeno, kje in kako je bilo živilo pridelano, 
- da je lokalno pridelana hrana najbolj bogata s hranili, ki so potrebne za zdrav razvoj, 
- da živila, ki prispejo na krožnik po kratki dobavni verigi, vsebujejo veliko več hranil in 

svežine, ki jo ob dolgih transportnih poteh izgubljajo. 
 
Učenci po sadju, ki smo jim ga v obliki šolske sheme delili, radi posegajo in tako je bil namen ŠS 
tudi dosežen. V zimskem času učencem večkrat ponudimo tudi kislo zelje in sušene jabolčne 
krhlje.  
V letošnjem šolskem letu je bilo veliko dejavnosti in projektov zaradi varnostnih ukrepov v 
sklopu epidemije Covid-19 žal zaustavljenih in prekinjenih ter tako prestavljenih v naslednje 
šolsko leto. 
 
Kljub vsemi smo ustvarjali jedilnike s polnovrednimi, svežimi in okusnimi živili in tako omogočili 
učencem vnos kvalitetne hrane ter jih oskrbeli s pomembnimi hranili za razvoj. Zahvala gre 
celotni ekipi šolske prehrane, s katerimi smo se zoperstavili težavam in izzivom, ki ga je ustvarila 
epidemija. 
 
Zapisal: organizator šolske prehrane Domen Babič 
 

Priloga 11: Poročilo EKO šole v šolskem letu 2021/2022 

 
Naša šola je tudi letos nadaljevala uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, 
namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov 
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vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše ter 
pridobila zeleno zastavo.  
 
Letos smo uspešno izvedli kar 26 aktivnosti oz. projektov, in sicer tekmovanje v Ekokvizu, 
sodelovanje pri projektu GLOBE, čistilna akcija, pohodništvo, sodelovanje pri projektu Hrana ni 
za tjavendan, zbiranje hrane in odej za zavržene živali, urejanje šolskih vrtičkov, ustvarjanje iz 
odpadnih materialov, eko branje, zbiranje odpadnega papirja, tonerjev, kartuš in pokrovčkov. 
 
Načrtovane dejavnosti smo spremljali, dokumentirali in evalvirali. Člani tima smo se izobraževali 
na daljavo na strokovnih srečanjih. Učence smo učili, kako uporabiti pridobljeno znanje, hkrati 
pa jih spodbujali k uresničevanju lastnih idej na temo ekologije. Z zapisanim bomo nadaljevali 
tudi v prihodnje. 
 
Zapisala: Andreja Jež 

Priloga 12: Poročilo o delu v šolski skupnosti  

 
Načrtovanja dejavnosti smo se mentorice lotile po ustaljenih tirnicah. Potek in izbiro različnih 
dejavnosti za delo šolske skupnosti smo uskladile s predstavniki oddelkov od 5. do 9. razreda.  
 
V mesecu novembru smo pripravili vsakodnevne dejavnosti za tradicionalni »Čarobni 
december«, ki se jih učenci zelo veselijo in z navdušenjem pričakujejo. V mesecu marcu smo 
izvedli humanitarno akcijo za Ukrajino, s katero smo izrazili skrb za sočloveka. 
 
V okviru šolske skupnosti smo načrtovale tudi dejavnosti za 32. Otroški parlament na temo Moja 
poklicna prihodnost. Izbrali smo tri podteme in zanje pripravili dejavnosti, s katerimi smo jih 
raziskali, jih osvetlili z različnih perspektiv. oz. nadgradili dejavnosti preteklih dveh šolskih let. 
Izbrali smo področja: 
 
1. Osebno zorenje in krepitev življenjskih veščin:  na razrednih urah smo izvajali dejavnosti s 

pomočjo gradiv in delavnic v priročniku Zorenje skozi To sem jaz - razvijanje socialnih in 
čustvenih veščin ter samopodobe. Razredniki so skupaj z učenci izbirali dejavnosti in 
delavnice, s katerimi so razvijali in krepili čustvene, socialne in življenjske veščine nasploh. 

2. Moj čas in učinkovitost: s pomočjo gradiva na spletni strani ZPMS za otroške parlamente 
smo se pogovarjali o pomenu načrtovanja časa za posamezne dejavnosti, iskanju prioritet 
in kako se “rešiti odlašanja”. Te dejavnosti smo mentorice najprej opravile s člani šolske 
skupnosti, kateri so vajo nato prenesli na oddelčne skupnosti. V sklopu te teme smo 
nadaljevali s projektom Učenje učenja. Učenci v oddelkih predstavljajo različne bralno učne 
strategije (BUS). Tako se sošolci lahko z njimi seznanijo in izberejo tiste, ki so za njihov učni 
tip najučinkovitejše. 

3. Moj poklic, moja izbira - nadaljevali smo s dejavnostmi, ki smo jih izvajali že v preteklih letih 
- predstavitve srednjih šol in dnevi odprtih vrat, karierni sejem; iskanje učenčevih močnih 
področij in na njihovi osnovi iskanje primernih poklicev zanje (spletni vprašalniki Kam naprej, 
spletna stran mojaizbira.si). Učenci so zase pripravili načrt izobraževanja oz. poklicne poti 
glede na željen poklic, razmišljali in iskali so gradiva  za okroglo mizo Poklici prihodnosti v 
EU in svetu, imeli »živa knjižnica poklicev« - predstavitve različnih poklicev s strani staršev; 
ustanavljali so »domišljijsko podjetje«… 

4. Šolski otroški parlament smo izvedli 14. 3. 2022 na matični šoli. Učenci so se zelo dobro 
pripravili in  argumentirano predstavljali svoja oz. oddelčna stališča na posamezno temo. V 
zaključku smo vsi prisotni odrasli ugotovili, da imamo zelo odgovorne »mlade 
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parlamentarce«, ki znajo zares globoko razmišljati o sebi in svoji prihodnosti. Na 
medobčinskem parlamentu sta našo šolo zastopala Eva Vogrinec in Erik Pipuš, ki je bil izbran 
za predstavnika naših občin na regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu. 

 
Zapisale mentorice šolski skupnosti 
 
Priloga 13: Poročilo o delu v sklopu projekta Kulturna šola  
 
Kulturna šola je eden izmed projektov na šoli, ki ima največ članov, saj v njem praktično 
sodelujejo vsi zaposleni v izobraževalnem procesu, ki na tak ali drugačen način pripomorejo h 
kulturnemu razvoju šole in učencev. Čeprav je bilo letošnje šolsko leto 2021/22 še bolj drugačno 
od prejšnjega, lahko rečemo, da smo ponovno upravičili naziv Kulturna šola. 
V projektu se upoštevajo in točkujejo redno delujoče kulturne skupine oz. dejavnosti, ki delujejo 
na šoli, udeležbe na selekcioniranih prireditvah in dosežkih na njih, vse pomembnejše 
organizirane kulturne dogodke za učence in širšo javnost, vsa izobraževanja zaposlenih, ki so se 
navezovala na kulturne vsebine, kot tudi oddaja šolskih prostorov za vaje, nastope in razne 
koncerte zunanjim skupinam. 
 
Pri načrtovanju kulturno bogatega šolskega leta, smo se tudi letos morali prilagoditi ukrepom 
Covid-19, zato smo načrte morali preložiti, jih odpovedati ali preoblikovati v »razredne 
proslave« oz.  virtualne oblike. Naša dolžnost je, da se trudimo še naprej vzdrževati ta naziv, 
kolikor je v naši moči.  Na vseh treh šolah smo kljub okoliščinam izvedli in sodelovali v kar 22 
kulturnih dogodkih. Naše šole so letos ponovno lahko sodelovale s krajem in okolico ter nudile 
prostore za razne kulturne prireditve. K nazivu pa seveda pripomorejo razna izobraževanja, ki 
se jih udeležujemo učitelji in mentorji raznih kulturnih dejavnosti, ki jih tudi letos ne 
primanjkuje. 
 
Iskrena hvala in čestitke vsem učiteljem, ki se trudite za kulturno vzgojo naših učencev in s tem 
seveda za kulturno delovanje naše šole. 
 
Seznam kulturnih dogodkov na naših šolah in v njeni okolici 

Spodnja Polskava, Zgornja Polskava, Pragersko 

Obeležitev praznikov dan reformacije in dan spomina na mrtve (vse tri šole) 
23. 10. 2021 

200-letnica šolstva na Zgornji Polskavi – virtualna prireditev (podružnica Zgornja Polskava) 
10. 12. 2021 

Obeležitev slovenskega kulturnega praznika (vse tri šole) 
4. 2. 2022 

Praznujemo s krajevno skupnostjo Zgornja Polskava, komemoracija v gaju padlih borcev 
26. 3. 2022 

Spominska ura ob obletnici smrti Antona Ingoliča (vse tri šole) 
11. 3. 2022 

Pomladna prireditev za starše »Pokonci izpod korenin« (matična šola Spodnja Polskava) 
6. 4. 2022 

Obeležitev praznikov ob dnevu proti okupatorju in 1. maju (vse tri šole) 
26. 4. 2022 

Srečanje turističnih podmladkov v Slov. Bistrici  
18. 5. 2022 
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Zborovski BUM (v organizaciji JSKD Slov. Bistrica) 
1. 6. 2022 

Podelitev bralne značke za učence od 6. – 9. razreda in učence od 1. – 5. razreda (vse tri šole) 
7. 6. 2022 in 10. 6. 2022 

Zaključna prireditev za starše »Sonce v očeh« (podružnična šola Pragersko) 
9. 6. 2022 

Zaključna prireditev za starše »Z roko v roki, nekoč in danes« (podružnična šola Zgornja Polskava) 
16. 6. 2022 

Obeležitev praznika ob dnevu državnosti in prireditev ob zaključku šole (vse tri šole) 
24. 6. 2022 

 
Zapisala: Staša Leskovar, vodja projekta Kulturna šola 

Priloga 14: Poročilo dela v okviru Skupnosti evropskih šol eTwinning 

 

Zaradi zaprtja šol v tem obdobju so nam podaljšali znak za eTwinning šolo. V letošnjem letu so 
učenci razvijali svoje digitalne kompetence in sposobnosti sodelovanja v skupinah. Razvijali so 
domišljijo in kreativnost. Spoznavali so druge kulture. Nenazadnje pa so na zanimiv način vadili 
sporazumevanje v angleščini.  
 
Letos smo sodelovali v naslednjih projektih: 
 

- 4. b (Martina Brmež) in 4. d (Karmen Rampre): A magical autumn in my homeland 
https://twinspace.etwinning.net/197911/home 
Projekt je bil namenjen uživanju v lepoti in bogastvu jeseni. Tako so učenci 4. d skozi dejavnosti 
spoznavali jesenske pridelke, naravo in značilnosti. Septembrske in oktobrske dejavnosti so 
vključevale pohod po jesenski domači pokrajini, likovno ustvarjanje na temo jesenskih plodov 
in vremenskih pojavov, seznanili so se s pomenom ozimnice, poiskali so recepte za pripravo le-
te in ustvarili slovensko angleški slovar s pojmi, ki vključujejo ozimnico, naučili so se pesem 
slovenskega pesnika Srečka Kosovela Otrok s sončnico, iz jesenskega lista so ustvarjali pričeske 
in pripravili kotiček z jesenskimi pridelki. Veliko so likovno ustvarjali ter spoznavali tudi našo 
kulturno dediščino, saj so nekoč luščili in pospravljali koruzo drugače, kot jo danes v sodobnih 
časih. V projektu so sodelovali otroci iz Grčije, Turčije, Albanije, Romunije, Litve, Bolgarije, Italije, 
Hrvaške, Ukrajine, Makedonije, Srbije, Slovaške, Poljske in Slovenije. 
 

- 4. b, 4. d, 5. a in 5. b (Vida Bombek) Super Animal 
https://twinspace.etwinning.net/246366/home 
Učenci so napisali opis nenavadne živali, ki smo ga poslali partnerjem. Ti so nato na podlagi 
našega opisa žival narisali. Svoje živali so narisali tudi naši učenci. Na koncu smo obe sliki 
primerjali med seboj. V projektu so sodelovali učenci iz Španije, Poljske in Slovenije.  
 

- 6. b (Vida Bombek): Green Wonder 
https://twinspace.etwinning.net/188010/home 
Učenci 6. b sodelujejo v projektu Green Wonder, ki je posvečen rastlinam. Skupaj s partnerji iz 
drugih držav (Moldavija, Poljska, Litva, Hrvaška, Bolgarija, Italija, Francija, Turčija, Portugalska, 
Grčija, Severna Makedonija, Ukrajina, Romunija, Španija) so izdelali interaktivni kviz (Kahoot) s 
pravili, kako skrbeti za rastline, e-knjigo o rastlinstvu v posameznih državah, igro spomin o 
rastlinah iz knjige, ustvarili video o rastlinah v okolici, izdelali herbarij značilnih rastlin v okolici 
in izdelali Lov za zakladom na zemljevidu Evrope.  

https://twinspace.etwinning.net/197911/home
https://twinspace.etwinning.net/246366/home
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- 6. b (Vida Bombek): Mission to (Twin)space 
https://twinspace.etwinning.net/187911/home 
Projekt je zgrajen okrog teme vesoljskih poletov. Skupaj s partnerji iz drugih držav (Poljska, 
Hrvaška, Bolgarija, Italija, Francija, Turčija, Portugalska, Grčija, Severna Makedonija, Ukrajina, 
Romunija, Španija, Armenija,  Albanija, Ukrajina, Švedska, Gruzija) so izdelali skupno e-knjigo z 
opisi izmišljenih planetov (izgled, prebivalci, hrana, zastava, pravila v šolah na teh planetih). Prav 
tako so napisali zgodbe, ki se dogajajo na teh planetih. Te zgodbe so se prebrale v materinih 
jezikih in tako je nastala bo tudi video knjiga. Nastal je tudi poster z besedami, ki bi jih pustili na 
planetu.  
 

- 7. a (Vida Bombek): Project 4 
https://twinspace.etwinning.net/190885/home 
Projekt je sestavljen iz štirih tem, ki se nanašajo na mednarodne dneve turizma, živali, zdrave 
prehrane in božiča. Učenci so razvijali spretnosti slušnega in bralnega razumevanja ter 
govornega in pisnega sporočanja. Prav tako so razvijali svoje digitalne kompetence in 
sposobnosti sodelovanja v skupinah. Skupaj s partnerji iz drugih držav (Moldavija, Poljska, Litva, 
Hrvaška, Italija, Francija, Turčija, Portugalska, Grčija, Severna Makedonija, Ukrajina, Romunija, 
Španija, Srbija, Albanija, Jordanija, Gruzija, Armenija, Latvija, Norveška, Madžarska, Slovaška, 
Švedska, Azerbajdžan, Nizozemska, Nemčija) so izdelali spletni turistični vodič po krajih bivanja, 
igre povezane z živalmi, skupno e-knjigo z recepti lokalne hrane ter menije.  
 

- 7. a (Vida Bombek): English Language Passport 
https://twinspace.etwinning.net/190884/home 
Projekt je sestavljen iz štirih tem, ki se nanašajo na mednarodne dneve hvaležnosti, varne 
uporabe interneta, valentinovega, dneva žena, velike noči ter dneva spomenikov ter 
znamenitosti. Potovanje je potekalo od januarja do aprila. Skupaj s partnerji iz drugih držav 
(Moldavija, Poljska, Litva, Hrvaška, Italija, Portugalska, Grčija, Severna Makedonija, Ukrajina, 
Romunija, Španija, Srbija, Albanija, Jordanija, Gruzija, Armenija, Madžarska, Nemčija, Bosna in 
Hercegovina, Danska, Ciper, Libanon, Tunizija, Belgija) so izdelali igre in plakate o varni rabi 
interneta, recepte za prijateljstvo, predstavili so pomembne ženske iz svojih držav in iz drugih 
držav, izdelali so vabilo ter predstavili spomenike oz. znamenitosti iz svoje države in od drugod.   
 

- 9. a, b (Vida Bombek): European S'capade 
https://twinspace.etwinning.net/188529/home 
Moto projekta je bil: Ustvari, nauči se in se zabavaj! Skupaj s partnerji iz drugih držav (Španija, 
Slovaška, Francija) so učenci  izdelali plakate o varnosti na spletu, napisali so zgodbo z ugankami 
in jo spremenili v spletno »soba pobega«. Preko video konference so se srečali tudi s partnerji 
iz Baskije.  
 

- 9. c (Lucija Pocrnja): Glasbeni vremeplov 
https://twinspace.etwinning.net/188605/home 
Cilj projekta je raziskovanje in spoznavanje popularne in rock glasbe 20. stoletja v naši regiji. 
Sodelujejo šole iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Srbije in Slovenije. V projektu je 
sodeloval 9. c razred na Pragerskem. Ob pričetku projekta smo izbirali logotip projekta. 
Raziskovali in predstavljali smo priljubljeno glasbo v naših družinah, predstavili smo se, izvajali 
in posneli smo slovenske in hrvaško pesem, pripravili in posneli novoletno voščilo, sodelovali pri 
glasbenih izumih in v okviru Happy eTwinning Day in Dneva Evrope (9. maj) sodelovali pri 
predlogih za najlepšo pesem Evrovizije , ki je v letih 1961 – 1992 predstavljala nekdanjo 
Jugoslavijo. 

https://twinspace.etwinning.net/187911/home
https://twinspace.etwinning.net/190885/home
https://twinspace.etwinning.net/190884/home
https://twinspace.etwinning.net/188529/home
https://twinspace.etwinning.net/188605/home


78 

- OPB 1 (1. a in 2. a) (Staša Leskovar): Tell me a story 
https://twinspace.etwinning.net/196127/home 
Učenci imajo radi zgodbe. V tem projektu so imeli priložnost prebrati, predstaviti, izmenjati, 
izumiti nekatere od njih, delati v nacionalnih in mednarodnih skupinah ter uporabljati stripe, 
video posnetke, risanke, risbe, drame, fotografije, orodja, ki jim najbolj ustrezajo. Imeli so tudi 
možnost poslušati zvoke različnih maternih jezikov in vaditi z angleščino, jezikom, ki omogoča 
komunikacijo med partnerji. V projektu so sodelovali razredi iz Poljske, Italije, Turčije, Severne 
Makedonije, Španije, Gruzije, Nizozemske, Portugalske in Grčije. 
 
Letos se je število učiteljev in posledično tudi učencev, ki so sodelovali v projektih, povečalo. 
Sodelovalo je 10 razredov oz. skupin, skupaj 169 učencev.  
 
Zapisala: Vida Bombek  
 

Priloga 15: Poročilo o delovanju pevskih zborov  

 
»Lepa pesem srce razvedri« … in srca naših pevcev so bila skozi celotno šolsko leto vedra, vesela 
in polna energije. Čeprav so pevci več kot polovico vseh pevskih ur preživeli ločeno po 
mehurčkih oz. po dva razreda skupaj, niso obupali, in tako v zadnjih mesecih pouka dokazali, da 
še vedno znajo stopiti skupaj in ustvariti zvočno poezijo.  
V letošnjem šolskem letu smo upali, da se bodo ukrepi zaradi epidemije postopno sproščali in 
da bomo lahko pevski zbori zaživeli ter ustvarjali tako kot v letih pred Covidom. V začetku leta 
smo tako program pripravljali ločeno v mehurčkih, ves čas pa smo v mislih in naših iluzijah videli 
skupni veliki zbor vseh pevcev. Možnost skupnega petja smo imeli pri učencih mladinskega 
pevskega zbora, s katerimi smo ob sredah zjutraj prepevali v telovadnici. Tudi to je bil 
svojevrsten izziv, a nudil nam je možnost, da smo v decembrskem času skupinsko video posneli 
pesmi ter jih dodali v virtualno prireditev Božične želje naših učencev.  
 
V začetku koledarskega leta smo se zaradi rahljanja ukrepov odločili, da se prijavimo na Revijo 
pevskih zborov z naslovom Zborovski BUM, za katerega smo se s polno paro začeli učiti deset v 
večini novih in zahtevnih pesmi. Pevke in pevci so bili navdušeni, da se nam obeta tako 
pomemben nastop in so z veseljem še bolj redno prihajali na pevske vaje. 
 
V začetku marca smo se zelo razveselili dejstva, da smo lahko zopet imeli pevske vaje skupaj in 
redno po urniku. Svoje zanje smo tako že pokazali na Pomladni prireditvi na matični šoli ter 
kasneje na Zaključnih prireditvah na podružnicah, vmes pa smo seveda z veseljem sodelovali še 
na drugih prireditvah in proslavah na šolah.  
 
Letošnji osrednji pevski dogodek je bil Zborovski BUM, ki je letos nadomestil klasične revije 
pevskih zborov. Odvijal se je 1. 6. 2022 na stadionu v Slovenski Bistrici in prav ponosni smo na 
vseh naših 170 pevcev, ki so z vso mladostno energijo, ljubeznijo do glasbe in z vsem 
navdušenjem skupaj z ostalimi zbori občine Slovenska Bistrica zapeli deset pesmi v čast naši 
domovini in veselju do glasbe. 
 
Trenutno je čas pevskim zborom že malce bolj naklonjen kot v preteklih dveh letih in upamo, 
da bomo zopet pridobili kakovost petja prejšnjih let, saj smo pripravljeni na nove uspehe in s 
pesmijo prevzete sedanje in prihodnje generacije.  
 

https://twinspace.etwinning.net/196127/home
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V letošnjem letu smo podelili kar nekaj pevskih priznanj, na katera smo zelo ponosni, saj 
prikazujejo veliko voljo, željo ter odgovornost učencev do sodelovanja pri pevskih zborih. 
BRONASTO pevsko priznanje za triletno sodelovanje pri pevskem zboru je prejelo 40 učencev. 
SREBRNO pevsko priznanje za šestletno sodelovanje pri pevskem zboru je prejelo 19 učencev. 
ZLATO pevsko priznanje za devetletno sodelovanje pri pevskem zboru je prejelo 10 učencev. 
 
POROČILO o delu OPZ Spodnja Polskava 1. razred za šolsko leto 2021/22 
Otroški pevski zbor Spodnja Polskava 1. razred je potekal enkrat na teden v okviru ur 
podaljšanega bivanja. S 15-imi učenci 1. a razreda smo razvijali ritmični, melodični ter harmonski 
posluh. Uporabljali smo različne inštrumente – ukulele, kitaro, električni klavir, flavto, orglice 
ter ritmična in melodična glasbila Orffovega inštrumentarija. Prepevali smo slovenske ljudske in 
umetne pesmi ter se pozabavali z ritmično-melodičnimi didaktičnimi igrami. Na prireditvi 
Božične želje naših učencev smo se virtualno združili s pevci 1. b razreda, na Pomladni prireditvi 
ter na prireditvi ob dnevu državnosti pa smo svoje glasove združili z otroškim pevskim zborom.  
 
POROČILO o delu OPZ Pragersko 1. razred za šolsko leto 2021/22 
Otroški pevski zbor Podružnice Pragersko 1. razred je potekal v okviru OPB-ja. Vanj so bili 
vključeni vsi učenci 1. c razreda, in sicer 12 učencev. Delo je temeljilo predvsem na razvijanju 
posluha – ritmičnega, melodičnega in harmonskega ter uvajanja v vokalno tehniko. V ta namen 
smo uporabljali najrazličnejše didaktične pripomočke, inštrumente in metode. Peli smo 
slovenske ljudske in umetne pesmi. Nastopili smo na Božično-novoletni (virtualni) prireditvi ter 
zaključni prireditvi »Sonce v očeh«. 
 
POROČILO o delu OPZ Zgornja Polskava 1. razred za šolsko leto 2021/22 
Pri Otroškem pevskem zboru Zgornja Polskava 1. razred se je v letošnjem letu na pevsko pot 
podalo 21 pevcev in pevk 1. b razreda. Na urah, ki so potekale enkrat na teden v okviru OPZ 
Zgornja Polskava, smo razvijali ritmični, melodični ter harmonski posluh. Uporabljali smo 
različne inštrumente – ukulele, kitaro, električni klavir, flavto, orglice ter ritmična in melodična 
glasbila Orffovega inštrumentarija. Prepevali smo slovenske ljudske in umetne pesmi ter se 
pozabavali z ritmično-melodičnimi didaktičnimi igrami. Na prireditvi Božične želje naših učencev 
smo se virtualno združili s pevci 1. a razreda, na Pomladni prireditvi ter na prireditvi ob dnevu 
državnosti pa smo svoje glasove združili z otroškim pevskim zborom.  
 
POROČILO o delu OPZ Spodnja Polskava za šolsko leto 2021/22 
Pri Otroškem pevskem zboru Spodnja Polskava je v letošnjem letu prepevalo 26 pevcev in pevk 
2. a, 3. a, 4. a in 5. a razreda. Pevske vaje so polovico leta potekale v mehurčkih po dva razreda 
skupaj, kar nam je predstavljalo velik izziv. V mesecu decembru smo sodelovali v virtualni 
prireditvi Božične želje naših učencev, kjer smo vsaj na takšen način pokazali voljo do 
zborovskega petja. V mesecu marcu smo pričeli s skupnimi vajami in tako končno zaslišali, kako 
zveni cel pevski zbor skupaj. Sodelovali smo na šolskih prireditvah in proslavah - Pomladni 
prireditvi, na proslavi ob Dnevu boja proti okupatorju ter na proslavi ob Dnevu državnosti. Na 
prireditvah smo se pri posameznih pesmih združili z mladinskim pevskih zborom in se tako že 
sedaj spoznali z dvoglasjem, ki za otroške zbore ni običajno. Naš osrednji in velik pevski nastop 
pa je bilo sodelovanje na Zborovskem BUM-u, za katerega smo se naučili 10 novih pesmi, ki smo 
jih že letos, in jih bomo zagotovo tudi prihodnje leto, z veseljem prepevali na šolskih proslavah.  
 
POROČILO o delu OPZ Pragersko za šolsko leto 2021/22 
Otroški pevski zbor Podružnice Pragersko je v tem šolskem letu združevalo 53 pevcev od 2. do 
5. razreda, od tega 15 fantov. Pevske vaje so potekale velik del šolskega leta v mehurčkih, po 
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razredih z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-a.  Veliko časa smo namenili 
razvijanju pevske in dihalne tehnike, predvsem pa je bil osnoven cilj učencem čimbolj 
vzpodbuditi in ohranjati zagon in veselje do prepevanja in glasbe. Izvajali smo tudi ritmične in 
melodične spremljave ob petju pesmi. V točke, s katerimi smo nastopali, smo vključevali učence 
z željo in talentom igranja na posamezna glasbila, tudi lastna.  Prepevali smo ljudske in umetne 
pesmi, prav tako pa smo improvizirali ob petju in si izmišljevali svoje lastne ritme in melodije. 
Nastopali smo na več prireditvah: Božično – novoletni, ki je bila virtualna (video), na prireditvi 
pred prvomajskimi prazniki, zaključni prireditvi »Sonce v očeh« in prireditvi na zadnji šolski dan. 
S posebnim zagonom pa smo pilili pesmi, s katerimi smo, tokrat prvič,  tudi otroški zbori (lahko) 
sodelovali na prireditvi Zborovski bum. Te prireditve smo se še posebej veselili, saj smo nastopili 
v množičnem združenem zboru. Nekateri mlajši učenci so sploh prvič nastopili na prireditvah, ki 
so potekale v živo pred publiko in za njih je bilo to posebno doživetje.  
 
POROČILO o delu OPZ Zgornja Polskava za šolsko leto 2021/22 
Pri Otroškem pevskem zboru Zgornja Polskava je v letošnjem letu prepevalo 21 pevcev in pevk 
2. b in 3. b razreda. Pevske vaje so polovico leta potekale v mehurčkih po dva razreda skupaj, 
kar za naš zbor ni predstavljalo bistvene spremembe. V mesecu decembru smo sodelovali v 
virtualni prirediti Božične želje naših učencev, kjer smo se virtualno povezali z drugimi učenci 
podružnice Zgornja Polskava ter tudi z učenci pevskih zborov na Spodnji Polskavi. V mesecu 
marcu smo se lahko na vajah pridružili Mladinskemu pevskemu zboru in tako končno zaslišali, 
kako zveni cel pevski zbor Zgornje Polskave skupaj. Sodelovali smo na šolskih prireditvah in 
proslavah - na proslavi ob Dnevu boja proti okupatorju, na Zaključni prireditvi ter na proslavi ob 
Dnevu državnosti. Na prireditvah smo se pri posameznih pesmih združili z mladinskim pevskim 
zborom, kjer smo imeli možnost peti v dvoglasju. Naš osrednji in velik pevski nastop pa je bilo 
sodelovanje na Zborovskem BUM-u, za katerega smo se naučili 10 novih pesmi, ki smo jih že 
letos, in jih bomo zagotovo tudi prihodnje leto, z veseljem prepevali na šolskih proslavah.  
 
POROČILO o delu MPZ Zgornja Polskava za šolsko leto 2021/22 
Pri Mladinskem pevskem zboru Zgornja Polskava je v letošnjem letu prepevalo 34 pevcev in 
pevk 4. b, 4. d,  5. b in 6. b razreda. Pevske vaje so polovico leta potekale v mehurčkih po dva 
razreda skupaj, kar nam je predstavljalo velik izziv. Prav tako je bil velik izziv tudi časovni potek 
večine ur pevskega zbora, saj smo imeli med uro kosilo. V mesecu decembru smo sodelovali v 
virtualni prirediti Božične želje naših učencev, kjer smo se na virtualni način združili z zbori naše 
šole. V mesecu marcu smo pričeli s skupnimi vajami in tako končno zaslišali, kako zveni cel 
pevski zbor skupaj, saj o se nam na nekaterih vajah pridružili tudi pevci otroškega zbora. 
Sodelovali smo na šolskih prireditvah in proslavah - na proslavi ob Dnevu boja proti okupatorju, 
na Zaključni prireditvi ter na proslavi ob Dnevu državnosti. Na prireditvah smo se pri posameznih 
pesmih združili z vsemi pevci Zgornje Polskave in tako utrdili petje v dvoglasju, ki nam bo 
koristilo za vnaprej. Ponosni smo, da smo lahko sodelovali na prireditvi Zborovski BUM, za 
katerega smo pridno in natančno zvadili 10 pesmi, ki smo jih že letos, in jih bomo zagotovo tudi 
prihodnje leto, z veseljem prepevali na šolskih proslavah.  
 
POROČILO o delu MPZ Spodnja Polskava za šolsko leto 2021/22 
Pri Mladinskem pevskem zboru Spodnja Polskava je v letošnjem letu prepevalo 43 pevcev in 
pevk 6. a, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b in 9. b razreda. Pevske vaje so polovico leta potekale v mehurčkih 
po dva razreda skupaj, kar nam je predstavljalo velik izziv. Skupno pevsko vajo smo imeli ob 
sredah v telovadnici, kjer smo se končno zaslišali skupaj. V mesecu decembru smo sodelovali v 
virtualni prirediti Božične želje naših učencev, kjer smo se na poseben način združili z zbori naše 
šole. V mesecu marcu smo pričeli z rednimi vajami, kjer smo začeli intenzivneje piliti dvoglasje, 
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ki je osnova za petje pri mladinskem zboru. Sodelovali smo na šolskih prireditvah in proslavah 
Pomladni prireditvi, na proslavi ob Dnevu boja proti okupatorju ter na proslavi ob Dnevu 
državnosti. Na prireditvah smo se pri posameznih pesmih združili s pevci otroškega pevskega 
zbora ter s tem nudili zgled in oporo mlajšim pevcem. Ponosni smo, da smo lahko sodelovali na 
prireditvi Zborovski BUM, za katerega smo pridno in natančno zvadili 10 pesmi, ki bodo postale 
naš reden repertoar za vnaprej. 
 
POROČILO o delu MPZ Pragersko za šolsko leto 2021/22 
Mladinski pevski zbor Podružnične šole Pragersko je sestavljalo 32 pevcev od 6. do 9. razreda, 
od tega so bili trije fantje. Pevske vaje so potekale velik dek šolskega leta v mehurčkih, po 
posameznih razredih, zaradi upoštevanja ukrepov v zvezi s Covid-om.  S skupnimi pevskimi 
vajami smo pričeli najprej v telovadnici, kjer so učenci zaradi omogočene ustrezne razdalje lahko 
zazveneli skupaj. Učenci so spoznavali in peli slovenske ter tuje ljudske in umetne pesmi, nekaj 
pesmi je bilo tudi zabavnega značaja. Delo je bilo prilagojeno razmeram; prepevali smo 
enoglasne, dvoglasne pesmi, nekaj tudi troglasnih pesmi. Pevci so urili pevsko tehniko, prav tako 
pa izvajali tudi inštrumentalne spremljave in igro na različna glasbila. Skozi celo šolsko leto smo 
se pripravljali z urjenjem skupnih pesmi, s katerimi smo nastopili na vseslovenski prireditvi 
Zborovski bum, katere osnovni cilj je bil povezati učence in jim vžgati iskrico večne ljubezni do 
petja. Z nestrpnostjo smo dočakali prireditev (Zborovski bum), na kateri smo z veseljem in 
ubrano zapeli. Posebej ponosni smo na našo solistko, Zojo Žolek, ki je zapela solo v pesmi Doma. 
Nastopili smo še na drugih šolskih prireditvah: Božično – novoletni, ki je bila virtualna (video), 
na prireditvi pred prvomajskimi prazniki, zaključni prireditvi »Sonce v očeh« in prireditvi na 
zadnji šolski dan. 

Zapisali: Rebeka Bračič in Lucija Pocrnja 

Priloga 16: Poročilo projekta Spodbujamo prijateljstvo 

 
Projekt »Spodbujamo prijateljstvo« je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte 
z različnih področij trajnostnega razvoja. K sodelovanju so bile povabljene vzgojno-
izobraževalne ustanove, šole in vrtci iz vse Slovenije. Organizator natečaja Spodbujamo 
prijateljstvo je Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj, glavni partner in podpornik natečaja pa 
družba BTC. 
 
V letošnjem letu smo na naši šoli v projekt Spodbujamo prijateljstvo vključili že skoraj vse učence 
naše šole, saj smo ugotovili, da projekt pozitivno vpliva na medsebojne odnose v posameznih 
razredih ter tudi na celotni šoli. Dejavnosti in aktivnosti, ki so bile prilagojene starosti otrok, smo 
izvajali v času razrednih ur, v jutranjem varstvu, v podaljšanem bivanju ter tudi pri urah rednega 
pouka. 
Izvedli smo aktivnosti: 

- vihar možganov na temo ”prijatelj”, ”biti prijatelj”, 
- pogovor o prijateljstvu s pomočjo zapisanih vprašanj, 
- predstavitev projekta (učitelj) ter skupen dogovor razreda o aktivnostih, dejavnostih ter 

končnemu izdelku, 
- branje različnih pravljic ter povezava na vsakodnevno življenje otrok in mladostnikov, 
- dramatizacija vsebine pravljic, spreminjanje zaključkov,  
- lutkovno ustvarjanje, 
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- skupinsko delo – pogovor na teme: kdo je moj prijatelj, kako mu lahko zaupam, 
prijateljstvo nima meja, prijateljstvo je potrebno negovati in spoštovati, besede 
prijateljstva, vrednote pravega prijatelja, prijatelj ”na daljavo”, empatija, 

- iskanje pozitivnih lastnosti pri svojih sošolcih, 
- igra vlog,  
- izdelava kriterijev za končni izdelek, 
- skupinsko izdelovanje plakatov, 
- likovno in literarno ustvarjanje, 
- ustvarjanje animacij, 
- komponiranje ter izvedba skladbe o prijateljstvu, 
- snemanje video posnetkov in njihova montaža, 
- poslušanje pesmi o prijateljstvu med ustvarjanjem skupinskih izdelkov, 
- kreiranje elektronske knjige, 
- igranje družabnih iger, ki utrdijo prijateljske vezi, 
- iskanje pregovorov in misli o prijateljstvu (v slovenščini in angleščini), 
- razmišljanje o (ne)prijateljstvu v svetu (vojne), 
- igranje socialnih iger, 
- evalvacija dela. 

 
Skozi ustvarjanje ter razmišljanje udeležencev smo želeli pridobiti odgovore/razmišljanja na 
naslednja vprašanja: Kaj je prijateljstvo? Kdo vse so naši prijatelji? Si lahko predstavljamo svet 
brez prijateljstva? Kaj in koliko nam prijatelji pomenijo? Kaj in katera so prijateljska dejanja? Kaj 
vse lahko delamo skupaj s prijatelji? Kako spodbujamo prijatelje? Česa si želimo pri prijateljih? 
Kaj pričakujemo od prijateljev? Smo ljubosumni na prijatelje?  Kje so meje prijateljstva –  kaj 
zamerimo prijateljem? Kakšni prijatelji smo sami? Kako ohranjamo in  krepimo prijateljstvo?  
Kreativne tehnike, ki smo jih uporabili, sta risanje in slikanje. Učenci so timsko delali ter skupaj 
soustvarili končni izdelek v obliki kreativnih risb, plakatov, miselnih vzorcev ter stripov. V 
letošnjem letu izdelkov v fizični obliki nismo pošiljali k organizatorjem, saj so le-ti pripravili 
spletno razstavo preko strani Facebook.  
 
Mentorji opažamo pozitivne lastnosti projekta, kot so aktivno razmišljanje in iskren pogovor o 
prijateljstvu in težavah, ki se pojavljajo pri odnosih v razredni skupnosti in šoli, iskanje zanimivih 
in kreativnih možnosti izdelave izdelka, vključevanje in soustvarjanje vseh učencev posamezne 
skupine oz. razreda v končni izdelek, upoštevanje različnih mnenj in pogledov, dobro timsko 
delo ter razvijanje zdravih odnosov z vrstniki, kar je vrlina in cilj, za katerega želimo, da ga vsi 
osvojijo. 
 
Sodelujoči učitelji/mentorji: 
Nina Gošnjak, Mihaela Haralovič, Mateja Pučko Erhatič, Branka Dornik Mesarič, Mateja Kumrič, 
Nataša Kolednik, Tinka Vravnik, Majda Vaupotič, Bojana Marin, Suzana Mlakar, Martina Brmež, 
Karmen Rampre, Valerija Florjančič, Mirjana Vračun, Lucija Pocrnja, Metka Štebih, Dušan 
Videčnik, Nastja Auguštin, Mira Balažic, Jožica Celan, Staša Leskovar, Romina Breznik, Andreja 
Jež, Suzana Kristovič Sattler, Lara Železnik, Aida Volavšek, Damjana Dornik, Ines Blažič, Martina 
Žaberl, Petra Jankovič, Natalija Kozar, Miran Klavž. 
 
Sodelujoči razredi: 1. a, 1. b., 1. c, 2. a, 2. b, 2. c, 3. a, 3. b, 3. c, 4. a, 4. b, 4. d, 5. a, 5. b, 6. a, 6. 
b, 7. a, 7. c, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. c. 
 
Zapisala: Rebeka Bračič, koordinatorica projekta za našo šolo 
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Priloga 17: Poročilo projekta Razširjeni program – RaP 

 
1. SPLOŠNO 

 
V šolskem letu 2021/2022 smo na OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava in na podružničnih šolah 
Zgornja Polskava ter Pragersko nadaljevali z izvajanjem podaljšanega 3-letnega poskusa 
Razširjeni program, z vključenostjo v delno prenovo: prvo področje RaP(a) - Gibanje in zdravje 
za dobro psihično in fizično počutje. 
Število ur, s katerimi razpolagamo, je ostalo nespremenjeno. Med šole smo enakomerno 
porazdelili vseh devet ur. Ostalo smo reševali v okviru ur podaljšanega bivanja, nekaj tudi v 
sklopu rednih ur pouka. Glede na Covid-19 situacijo in priporočila NIJZ določeno obdobje ID 
nismo izvajali, kasneje pa smo jih izvajali v t.i. mehurčkih. Posledično (kjer terminsko ni šlo 
drugače) so  oddelki nekatere ID obiskovali izmenično na štirinajst dni. V mesecu maju je izvedba 
ID zopet stekla v normalnih pogojih. 
 
Interesne dejavnosti vseh treh sklopov delne prenove smo izvajali za učence od prvega do 
devetega razreda. Izvajali smo jih v času jutranjega varstva, rekreativnih odmorov, interesnih 
dejavnosti, dopolnilnega in dodatnega pouka. V času jutranjih ur so bile dejavnosti, namenjene 
predvsem učencem druge in tretje triade po pouku, v sklopu podaljšanega bivanja pa v prvi 
triadi. 
 
Rekreativni odmori so potekali vsak dan v tednu med 9.05 in 9.20 (od 6. do 9.razreda) in med 
10.05 in 10.25 uro (od 1.do 5.razreda) na vseh treh lokacijah. Vadba je potekala v učilnici (ples 
in družabne igre), telovadnici (badminton, odbojka, namizni tenis, nogomet) in na zunanjih 
igriščih (hoja, nogomet, košarka, odbojka). Učenci so na njih uživali in resnično poskrbeli za 
različna gibanja. Zaradi ukrepov NIJZ so bili odmori izvedeni v mehurčkih, kasneje pa so se 
učenci že med sabo pomešali in se družili, kar jim je bilo zabavno. Veliko otrok se je gibalo tako 
v telovadnici kot tudi na zunanjih igriščih. Med sabo so se družili in skozi igro spoznavali zdrav 
življenjski slog. Vsi so imeli enake možnosti gibanja, če so le želeli. Vsak je našel nekaj zase. 
 
Na matični šoli smo izvedli naslednje sistemizirane interesne dejavnosti: 

DEJAVNOST IZVAJALEC 

GIBALNI ODKLOP-GIBANJE (1-9.r) Petra Jankovič 

MALE SIVE CELICE, EKOKVIZ Bojana Marin 

S ŠIVANKO V BLAGO Branka D. Mesarič 

JUTRANJA PRAVLJIČNA JOGA Jana Mohorko 

SKRB ZA ZDRAVJE Ksenija R. Benedejčič 

REKREATIVNI ODMORI, ID ŠPORT Metka Štebih 

MEDIACIJA Mira Balažic 

PLANINCI Staša Leskovar 

MIZICA POGRNI SE Zdenka Felicijan 

ŠPORTNE IGRE Zvonko Hraš 

 
Na podružnični šoli Zgornja Polskava smo izvedli naslednje interesne dejavnosti: 

DEJAVNOST IZVAJALEC 

SURFAJ VARNO Nastja Auguštin 

MIZICA POGRNI SE in PLANINCI Saša Pušaver 

VRTNARSKO KUHARSKI KROŽEK Jožica Celan 
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DEJAVNOST IZVAJALEC 

RAZISKUJEM NARAVO, KRESNIČKA Valerija Florjančič 

PLESNI ODKLOP Petra Jankovič   

 
Na podružnični šoli Pragersko smo izvedli naslednje sistemizirane interesne dejavnosti: 

DEJAVNOST IZVAJALEC 

ODKRIVAMO NARAVO Aida Volavšek 

REKREATIVNI ODMOR, ŠPORTNE IGRE David Lešnik 

VSE O SLADKORNI BOLEZNI, PROTEUS Ines Blažič 

ČRNO BELI DVOBOJ Marjetka Šetar   

ZELENI PRSTKI Nina Gošnjak 

GREMO NA ODER Tinka Vravnik 

Z GLASBO PO SVETU Vanja Böhm 

 
V  RaP (gibanje, prehrana in varnost) so bili vključeni vsi vpisani učenci šole. Dosegli smo glavni 
cilj in v kombinaciji rednega ter Razširjenega programa omogočili 5 ur gibanja na otroka 
tedensko. V RaP so bili vključeni tudi vsi učitelji šole (izvajali so interesne dejavnosti: 
sistemizirane in nesistemizirane, OPB, dejavnosti v jutranjem varstvu, dopolnilni in dodatni 
pouk ter izvajali tudi rekreativne odmore). Cilji kurikularnega dokumenta za RaP,  ki smo jih z 
izvajanjem ID uresničevali, so navedeni v tabeli spodaj. Realizacija ur se je gibala med 97 %  in 
100 %.  
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SPODNJA 
POLSKAVA 

  

DEJAVNOST EVALVACIJA OPRAVLJENIH UR URESNIČEVALI SMO CILJE IZ KURIKULUM-a 
RaP 

GIBALNI 
ODKLOP (1-9.r) 

Z izvedbo Gibalnega odklopa sem želela 
pripomoči k odpravljanju negativnih 
posledic današnjega načina življenja ter 
posledic Covid-19 situacije, ki je pripomogla 
k še večji zakrnelosti, zmanjšani gibljivosti,  
povečanju telesne teže, maščobnega tkiva 
ter zmanjšanje gibalnih sposobnosti otrok. 
Učence sem želela spraviti v gibanje in jih 
spodbuditi k bolj zdravemu življenjskemu 
slogu ter pozitivno vplivati na njihovo 
duševno zdravje. 
 
Preko igre smo razvijali gibalne in 
funkcionalne sposobnosti (koordinacijo, 
moč, hitrost, gibljivost, natančnost, 
ravnotežje in splošno vzdržljivost). Učenci so 
usvojili temeljne gibalne vzorce in 
pridobivali izkušnje, na katerih smo 
nadgrajevali različna športna znanja. 
Premagovali so različne poligone in jih 
občasno pomagali tudi sestaviti, učili so se 
rokovanja z različnimi športnimi pripomočki 
(žoge, kolebnice, kiji, obroči, loparji, ...). 
Glede na dopustnost vremenskih razmer 
smo se gibali tudi na svežem zraku. Velik 
poudarek smo imeli na oblikovanju 
pozitivnih vedenjskih vzorcev (strpno in 
prijateljsko vedenje v skupini, medsebojna 
pomoč in sodelovanje, upoštevanje pravil v 
igrah in upoštevanje športnega obnašanja. 
Glavni cilj te dejavnosti pa je bil, da bi 
učenci vzljubili gibanje in bi to postalo del 
njihovega življenja tekom odraščanja in v 
kasnejšem življenjskem obdobju.  
 

- Razvijanje ustvarjalnosti in 
inovativnosti učenk in učencev. 

- Razvijanje učenčevih interesov, 
spretnosti in znanj, nadarjenosti 
in talentov. 

- Spodbujanje kakovostnega 
preživljanja prostega časa ter 
zdravega življenjskega sloga. 

- Ozaveščajo pomen telesnega in 
duševnega zdravja za dobro 
počutje in kakovostno življenje. 

- Oblikujejo pozitiven odnos do 
gibanja, samega sebe in drugih 

MALE SIVE 
CELICE, 
EKOKVIZ 

Interesna dejavnost je bila razdeljena na 
dva sklopa, v prvem so sodelovali učenci, ki 
so pridobivali znanja s področja malih sivih 
celic in tudi spretnosti sestavljanja hitrih 
lončkov oz. so na tem področju tudi 
tekmovali; drugi sklop je bil namenjen 
učencem, ki so pridobivali znanja s področja 
biotske pestrosti, podnebnih sprememb, 
gozda in gozdarstva v Sloveniji, ekosistemov 
in električne energije, ki so ga uporabili tudi 
pri tekmovanju v Ekokvizu. Z učenci smo se 
pripravljali na tekmovanje v Malih sivih 
celicah in Ekokvizu. Intenzivno so potekale 
vaje po uvrstitvi v ustni del, nato še na 
televizijsko snemanje. Pripravljali smo se v 
sestavljanju besed z učenci, ki so bili 
navijači. V ID so bili vključeni tudi učenci, ki 
so se učili sestavljanja »hitrih lončkov« ter v 
tem tudi tekmovali. 
 

Skozi vsebine so ozaveščali pomen telesnega 
in duševnega zdravja za dobro počutje in 
kakovostno življenje; spoznavali so različne 
gibalne dejavnosti (možganski labirint, hitri 
lončki), pri katerih sta pomembna tako 
telesna spretnost kot znanje. Ob gibanju so 
tudi ustvarjali. 
 
Ob spoznavanju vsebin Ekokviza so razvijali 
pozitiven odnos do varovanja okolja, 
ozaveščali pomen zdrave prehrane in 
razvijali odnos do samega sebe in drugih. 
Prav tako so razvijali pozitivna stališča, 
navade in ravnanja, ki so okoljsko odgovorna 
in ozaveščena. 
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SPODNJA 
POLSKAVA 

  

DEJAVNOST EVALVACIJA OPRAVLJENIH UR URESNIČEVALI SMO CILJE IZ KURIKULUM-a 
RaP 

S ŠIVANKO V 
BLAGO 

Učenci so se pri ID seznanili z osnovnim 
načinom rokovanja s šivanko in skrbi za 
lastno varnost in varnost drugih pri 
rokovanju s šivanko. 
Spoznali so osnovni vbod enostavnega 
šivanja in šivanja gumba.  
Pri urah so se urili tudi v oblikovanju 
osnovnega vboda vezenja v obliki okrasnega 
šiva. Ob tem so spoznavali kulturno 
dediščino vezano na naše prednike, ko so 
vezilje same šivale okrasne prtičke in izdelke 
uporabljale v gospodinjstvu in okraševanju 
doma. 
Urili so tehniko šivanja in oblikovali lastni 
izdelek. 

- Razvijali smo ustvarjalnost, 
inovativnost in kritično mišljenje, 

- učenci so razvijali svoje interese, 
nadarjenost in svoje talente,  

- učenci so bili usmerjeni v 
kakovostno preživljanje svojega 
prostega časa glede na lastni 
interes, 

- razvijali so spoštovanje in usvajali 
znanje o lastni kulturi ter nacionalni 
kulturno-umetniški dediščini, 

- skozi vseživljenjsko učenje ročnih 
veščin šivanja so pri urah razvijali 
tudi izbiro svoje nadaljnje 
izobraževalne poti. 

JUTRANJA 
PRAVLJIČNA 
JOGA 

Glavni namen dejavnosti je bil, da se učenci 
med gibanjem sprostijo in razvedrijo ter dan 
začnejo pozitivno naravnani. Skozi zgodbe 
smo se naučili veliko tehnik za sproščanje in 
osredotočenje, kar so učenci potem lahko 
uporabili pri pouku in v življenju nasploh. 
Učence sem naučila nekaj preprostih asan iz 
sveta joge, svojo ustvarjalnost pa so razvijali 
tudi s tem, da so si izmišljali svoje asane – 
telesne položaje. 
 

- Odpravljanje vrzeli, poglabljanje in 
nadgrajevanje ciljev obveznega 
programa osnovne šole, 

- razvijanje ustvarjalnosti in 
inovativnosti učenk in učencev, 

- bolj poglobljeno spoznavanje 
posebnosti posameznih učencev 
in večja možnost za udejanjanje 
načela individualizacije, 

- razvijanju učenčevih interesov, 
spretnosti in znanj, 

- spodbujanje kakovostnega 
preživljanja prostega časa ter 
zdravega življenjskega sloga. 

SKRB ZA 
ZDRAVJE 

Učenci so pri urah spoznali sladkorno 
bolezen, se seznanili z njenimi simptomi, 
načini preprečevanja in zdravljenja. 
Seznanili so se s prehrano, ustrezno telesno 
aktivnostjo in pravilno osebno higieno 
sladkornega bolnika. V okviru teh ur smo se 
pripravljali na šolsko in državno tekmovanje 
iz sladkorne bolezni. Pogovarjali  smo se o  
različnih okoljskih problemih (npr. globalno 
segrevanje, ozonska luknja, plastika v 
okolju,  problem tujerodnih vrst ...), si na to 
temo ogledali kakšen dokumentarni film in 
vodili diskusije. Načrtovani cilji so bili 
izvedeni. 

 

REKREATIVNI 
ODMORI, ID 
ŠPORT 

1. Na ID smo delali vaje splošne 
kondicije in igrali badminton 
posamezno in v dvojicah.  

2. Učenci so se na RO gibali v igrah z 
žogo (odbojka, nogomet, košarka), 
nam. tenis, badminton, hitri 
sprehodi, ples. 

3. Na ID – Šport smo igrali igre z žogo, 
atletika, frizbi, namizni tenis, ragby. 
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SPODNJA 
POLSKAVA 

  

DEJAVNOST EVALVACIJA OPRAVLJENIH UR URESNIČEVALI SMO CILJE IZ KURIKULUM-a 
RaP 

MEDIACIJA Najprej sem učence seznanila z mediacijo. 
Nato so se naučili reševati spore z 
mediacijskimi veščinami. Skozi igre vlog so 
pridobili osnovne veščine za reševanje 
sporov. Naučili so se samostojno izvajati 
mediacijo in nekateri izmed njih so se 
preizkusili tudi kot vrstniški mediatorji. 
Svoja znanja so uspešno prenašali v svoje 
razrede in med sošolce. 

- Rešujejo probleme oz. raziskujejo 
vprašanja, ki terjajo višje miselne 
procese: opredeljujejo probleme in 
presojajo njihovo 
realnost/relevantnost, oblikujejo 
vprašanja, sistematično opazujejo, 
induktivno in deduktivno sklepajo, 
interpretirajo, napovedujejo,  
vrednotijo v skladu s kriteriji, itd., 

- analizirajo in vrednotijo tuje 
argumente ter oblikujejo lastne 
argumente, 

- uporabljajo vire ter presojajo 
njihovo verodostojnost, 

- sistematično raziskujejo, 
- sprejemajo raznovrstne odločitve, 
- zavestno načrtujejo, spremljajo in 

vrednotijo (samouravnavajo) svoj 
napredek v učinkovitosti mišljenja 
in reševanja problemov. 

PLANINCI 1. Hodili na planinske izlete, ki jih je 
organiziralo Planinsko društvo Pohorje 
Zgornja Polskava. 
 

- Ozaveščajo pomen telesnega in duševnega 
zdravja za dobro počutje in kakovostno 
življenje. 
- Razumejo pomen vsakodnevnega gibanja, 
uravnotežene prehrane, zdravega in varnega 
okolja, sprostitve in počitka. 
- Spoznavajo in se aktivno vključujejo v 
različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade 
zdravega prehranjevanja, sodelujejo z 
drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v 
okolju. 
- Oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, 
zdrave hrane in uravnoteženega 
prehranjevanja, okolja, samega sebe in 
drugih ter razvijajo s tem povezana pozitivna 
stališča, navade in ravnanja. 
- Pridobivajo znanje o preventivnem 
ravnanju v skrbi za zdravje in varnost 
(kemijska varnost, tvegana vedenja, 
preprečevanje nezgod in poškodb, prva 
pomoč, higiena, varna mobilnost). 
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SPODNJA 
POLSKAVA 

  

DEJAVNOST EVALVACIJA OPRAVLJENIH UR URESNIČEVALI SMO CILJE IZ KURIKULUM-a 
RaP 

MIZICA POGRNI 
SE 

Na dejavnosti smo si pripravljali različne 
preproste jedi. Najprej so učenci osvojili 
osnovne kuharske spretnosti-lupljenje, 
sekljanje, rezanje, praženje. Lotili so se 
priprave preprostih, zdravih jedi, ki si jih 
lahko pripravijo sami tudi doma. Učili so se 
priprave uravnoteženega in zdravega 
obroka. 
 

-ozaveščanje pomena telesnega in 
duševnega zdravja za dobro počutje in 
kakovostno življenje; 
-izgrajevanje razumevanje pomena 
vsakodnevne uravnotežene prehrane; 
-spoznavanje in aktivno vključevanje v 
razvijanje navad zdravega prehranjevanja, 
- pridobivajo znanja o preventivnem 
ravnanju v skrbi za zdravje in varnost 
(kemijska varnost, 
tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in 
poškodb ter prva pomoč, higiena) 
-oblikovanje pozitivnega odnos do hrane in 
prehranjevanja, okolja, samega sebe in 
drugih 
ter razvijajo pozitivna stališča, navad… 
 
-Spodbujanje kakovostnega preživljanja 
prostega časa ter zdravega življenjskega 
sloga. 
-Ozaveščajo pomen telesnega in duševnega 
zdravja za dobro počutje in kakovostno 
življenje. 
-Oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, 
samega sebe in drugih. 
 

ŠPORTNE IGRE Urili smo se v izbranih gibalnih dejavnostih 
(športnih igrah). 
 

- Spodbujanje kakovostnega preživljanja 
prostega časa ter zdravega življenjskega 
sloga. 

- Ozaveščajo pomen telesnega in 
duševnega zdravja za dobro počutje in 
kakovostno življenje. 

- Oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, 
samega sebe in drugih 

 
ZGORNJA 
POLSKAVA 

  

DEJAVNOST EVALVACIJA OPRAVLJENIH UR URESNIČEVALI SMO CILJE IZ KURIKULUM-a 
RaP 

SURFAJ VARNO Učenci so spoznali 10 zlatih pravil o varni 
uporabi interneta, oblikovali so varna gesla, 
govorili smo o spletnem bontonu, o tem, 
katere podatke lahko ljudje na spletu vedo o 
nas, o objavi fotografij, o spletni empatiji z 
emotki, spletnih lažeh, o ustrahovanju, 
zasvojenosti, ogledali smo si film Gajin svet 
in o njem razpravljali, o družbenih omrežjih, 
spoznali smo otroške spletne strani in igre 
ter uporabili več uporabnih aplikacij.  
 

- Učenci razvijajo ustvarjalnost, 
inovativnost, kritično mišljenje in 
podjetnost. 

- Učenci razvijajo svoje interese, 
nadarjenost in talente. 

- Učenci se seznanijo in prepoznajo 
spletno nasilje (nadlegovanje, 
ustrahovanje prek interneta, mobilnih 
telefonov, pošiljanje in objavljanje 
škodljivih, neresničnih in krutih izjav, 
objavljanje občutljivih zasebnih 
informacij …). 

- Učenci razvijajo zavedanje o smotrni 
uporabi interneta in mobilnih aplikacij 
ter hkrati razvijajo zavedanje o zdravem 
načinu preživljanja prostega časa. 
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POLSKAVA 

  

DEJAVNOST EVALVACIJA OPRAVLJENIH UR URESNIČEVALI SMO CILJE IZ KURIKULUM-a 
RaP 

MIZICA POGRNI 
SE in PLANINCI 

Namen planinskega krožka je, da se učenci 
čim več gibajo na svežem zraku. Pri učencih 
spodbujamo in krepimo kulturen odnos do 
narave in sobivanja: ljudi, živali ter rastlin. 
Skozi vsebine planinske šole, mlade planince 
usposabljamo za varno in samostojno 
gibanje v gorskem svetu. Še naprej pa bo 
naš cilj krepiti tako medgeneracijsko kot 
tudi medvrstniško druženje (staršev, starih 
staršev, vrstnikov, otrok iz vrtca …). 
 
V sklopu dejavnosti Mizica pogrni se smo 
spoznavali pomen pridelovanja lastne hrane 
in uživanja lokalno pridelane hrane. Velik 
poudarek smo namenili temu, da učencem 
predstavimo, kako pomembno je, da 
uživamo kvalitetno hrano, da vemo, kaj 
jemo. Skrbeli smo tudi za to, da hrane ne bi 
metali proč.  

- Ozaveščanje pomena telesnega in 
duševnega zdravja za dobro počutje in 
kakovostno življenje; 

- izgrajevanje razumevanja pomena 
vsakodnevne uravnotežene prehrane; 

- spoznavanje in aktivno vključevanje v 
razvijanje navad zdravega 
prehranjevanja, 

- pridobivajo znanja o preventivnem 
ravnanju v skrbi za zdravje in varnost 
(kemijska varnost), 

- tvegana vedenja, preprečevanje nezgod 
in poškodb ter prva pomoč, higiena, 

- oblikovanje pozitivnega odnos do hrane 
in prehranjevanja, okolja, samega sebe 
in drugih, 

- ter razvijajo pozitivna stališča, navade … 

VRTNARSKO 
KUHARSKI 
KROŽEK 

Dejavnosti v vrtnarsko-kuharskem krožku 
smo prilagodili letnemu času, želji otrok in 
Covidu. V jesenskem času smo urejali vrt in 
pobirali plodove, ki smo jih posadili v 
preteklem šolskem letu. Spomladi smo na 
novo prelopatali, pognojili in sejali oz. 
posadili vrtnine ter zelišča. Nato smo vrt 
tudi urejali in zalivali vrtnine ter uživali 
plodove. Pri kuharskem krožku smo si 
pripravili jedi z vrta (solata, zelenjavni in 
zeliščni namaz). Pri urejanju vrta smo 
spoznavali koristne in škodljive živali za 
vrtnine. Nekaj časa smo se posvetili 
kulinariki. Pripravljali smo zdrave obroke in 
naredili bezgov sirup. Ob praznikih smo 
pripravili tudi sladice in piškote.  
Pomagali smo pri urejanju in zasaditvi 
cvetličnih korit pred šolo in ob igrišču, 
poskrbeli za lončnice na šoli in jih vestno 
zalivali. Prav tako smo skrbeli, da je bila 
okolica šole vedno urejena (pobirali 
odpadke, grabili listje, pometali igrišče) in 
med učence širili EKO-ZDRAV način življenja 
v vseh pogledih. 

- Razumejo pomen uravnotežene 
prehrane, zdravega in varnega okolja, 

- spoznavajo in razvijajo navade zdravega 
prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter 
varno in odgovorno ravnajo v okolju. 

- Oblikujejo pozitiven odnos do zdrave 
hrane in uravnoteženega 
prehranjevanja, okolja, samega sebe in 
drugih ter razvijajo s tem povezana 
pozitivna stališča, navade in ravnanja. 

 

RAZISKUJEM 
NARAVO, 
KRESNIČKA 

Pri ID sem z učenci izvajala različne poskuse, 
primerne njihovi starostni stopnji, 
pripravljali smo se na naravoslovno 
tekmovanje Kresnička tako, da smo izvedli 
vse tri poskuse, ki so bili predpisani. 
Sodelovali smo v projektu Dan brez 
zavržene hrane tako, da smo iskali 
reciklirane recepte in izdelali plakat. 
Reciklirali smo tudi star papir in iz njega 
izdelali voščilnico. Opazovali smo tudi 
vreme, spoznavali smo piktograme za 
nevarne snovi … 

- Z urjenjem razvijajo svoje interese, 
nadarjenost in talente; 

- pridobivajo znanje o preventivnem 
ravnanju v skrbi za zdravje in varnost 
(kemijska varnost, tvegana vedenja). 
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ZGORNJA 
POLSKAVA 

  

DEJAVNOST EVALVACIJA OPRAVLJENIH UR URESNIČEVALI SMO CILJE IZ KURIKULUM-a 
RaP 

PLESNI ODKLOP Glavni cilj Plesnega odklopa je, da učenci 
vzljubijo gibanje skozi glasbo in ritem. 
Interesna dejavnost je spodbujala učenčevo 
igrivost, gibalno izražanje in ustvarjalnost. 
Interesna dejavnost je potekala v t.i. 
mehurčkih, zaradi situacije  Covid-a 19. Ob 
koncu šolskega leta, v mesecu maju pa smo 
zopet lahko zaplesali sproščeno, vsi skupaj. 
 
Preko vodenih improvizacij, vodenih 
gibalnih nalog, tehničnih plesnih elementov, 
igrivih iger ter kratkih plesnih motivov in 
koreografij so otroci spoznavali in 
raziskovali svoje telo, njegove zaznave, 
zmožnosti in meje, ki smo jih stalno 
prestavljali. Postopoma so spoznali osnovne 
plesne kompozicije. 
 
Plesali smo družabne, otroške plese, 
spoznali osnovne korake bluesa, polke, ča-
ča-ča in bibarije. Učenci so sami sestavljali 
lastne koreografije, skupaj smo ustvarili 
koreografijo s košarkarskimi žogami. 
 
Navdihe za naše ustvarjanje črpamo iz 
umetnosti, naravnih pojavov in zgodb 
našega vsakdana. 

- Razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti 
učenk in učencev. 

- Razvijanje učenčevih interesov, 
spretnosti in znanj, nadarjenosti in 
talentov. 

- Spodbujanje kakovostnega preživljanja 
prostega časa ter zdravega življenjskega 
sloga. 

- Ozaveščajo pomen telesnega in 
duševnega zdravja za dobro počutje in 
kakovostno življenje. 

- Oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, 
samega sebe in drugih. 

 

 
PRAGERSKO   
DEJAVNOST EVALVACIJA OPRAVLJENIH UR URESNIČEVALI SMO CILJE IZ KURIKULUM-a 

RaP 

REŠEVANJE 
SPOROV Z 
MEDIACIJO 

Pri interesni dejavnosti so se učenci najprej 
seznanili z mediacijo. Naučili so se reševati 
spore z mediacijskimi veščinami. Skozi igre 
vlog so pridobili osnovne veščine za 
reševanje sporov. Naučili so se samostojno 
izvajati mediacijo in nekateri izmed njih so 
se preizkusili tudi kot vrstniški mediatorji. 
Svoja znanja so uspešno prenašali v svoje 
razrede in med sošolce. 
 

 
 

 
 

- Rešujejo probleme oz. raziskujejo 
vprašanja, ki terjajo višje miselne 
procese: opredeljujejo probleme in 
presojajo njihovo realnost/relevantnost, 
oblikujejo vprašanja, sistematično 
opazujejo, induktivno in deduktivno 
sklepajo, interpretirajo, napovedujejo,  
vrednotijo v skladu s kriteriji, itd., 

- analizirajo in vrednotijo tuje argumente 
ter oblikujejo lastne argumente, 

- uporabljajo vire ter presojajo njihovo 
verodostojnost, 

- sistematično raziskujejo, 
- sprejemajo raznovrstne odločitve, 
- zavestno načrtujejo, spremljajo in 

vrednotijo (samouravnavajo) svoj 
napredek v učinkovitosti mišljenja in 
reševanja problemov. 
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PRAGERSKO   
DEJAVNOST EVALVACIJA OPRAVLJENIH UR URESNIČEVALI SMO CILJE IZ KURIKULUM-a 

RaP 

ODKRIVAMO 
NARAVO 

Priprava na tekmovanje Kresnička – januar 
do april 2022 
 
april – junij 2022 – proučevanje rastlin v 
naravi, urejanje šolskega vrta in živega 
kotička v razredu 
 

- Z učenjem razvijajo svoje interese, 
nadarjenost in talente;  

- kakovostno preživljajo svoj prosti čas ter 
razvijajo zdrav življenjski slog,  

- oblikujejo pozitiven odnos do zdrave 
hrane in uravnoteženega 
prehranjevanja, okolja, samega sebe in 
drugih ter razvijajo s tem povezana 
pozitivna stališča, navade in ravnanja. 

REKREATIVNI 
ODMOR, 
ŠPORTNE IGRE 

V telovadnici smo igrali razne igre z žogo: 
odbojka,  košarka, rokomet, rugby, namizni 
tenis, med dvema ognjema, badminton, 
nogomet. V razredu smo delali vaje na 
mestu, predvsem vaje za moč in spretnost 
ter statično moč. 

 
 

- Avtonomno, skladno z lastnimi interesi 
in cilji, izbirajo dejavnosti razširjenega 
programa, pri čemer jih strokovni 
delavci spodbujajo k vse večji 
odgovornosti za lastno učenje; 

- razvijajo strategije učinkovitega učenja, 
delovne navade, znanje, spretnosti in 
veščine, ki so ključne za njihovo učno in 
siceršnjo uspešnost; 

- kakovostno preživljajo svoj prosti čas ter 
razvijajo zdrav življenjski slog (zdravo 
prehranjevanje, gibanje itd.). 

VSE O 
SLADKORNI 
BOLEZNI, 
PROTEUS 

- Pogovor o zdravem življenjskem 
slogu. 

- Sladkorna bolezen in vse o njej. 

- Kultura prehranjevanja. 

- Način prehranjevanja. Kaj je 
zdravo in kaj ne. 

- Priprava na tekmovanja. 

- Zdrava in uravnotežena prehrana 
- Diete 
- Odnos do hrane 
- Skrb za zdravje 
- Priprava na tekmovanje 

ČRNO BELI 
DVOBOJ Srečevali smo se ob sredah zjutraj ali po 

pouku. Upoštevali smo omejitve zaradi 
ukrepov ob pojavu Covid 19 in skupin nismo 
mešali. Začetniki so spoznavali šah in figure 
ter njihove premike na šahovski plošči,  
šahovska pravila in osnovne šahovske 
strategije, tisti, ki so šahovsko igro že 
poznali, pa so svoje znanje nadgrajevali 
predvsem z igranjem šaha in reševanjem  
različnih šahovskih problemov.  

       Zaradi  omejitev se letos nismo udeležili tudi 
nobenega tekmovanja. 

- Spodbujanje učencev h kakovostnemu 
preživljanju prostega časa. 

- Razvijanje učenčevih interesov. 
- Navajanje na sodelovanje in odgovorno 

ravnanje v različnih situacijah. 
- Oblikovanje pozitivnega odnosa učencev 

do samega sebe. 
 

ZELENI PRSTKI Na ID smo najprej opleli in pripravili vrt za 
spomladansko sajenje in saditev. Izdelovali 
smo sušili meto in meliso ter kuhali čaj, 
izdelovali smo ptičje krmilnice, načrtovali 
smo delo na vrtu, pripravili smo plakate o 
živalih pozimi, sejali semena v korita, 
naredili potaknjence rožam ter sejali in 
sadili vrtnine ter cvetlice. 

 

- Smiselno in kakovostno nadgradnjo 
obveznega programa osnovne šole, 
usklajeno s potrebami in interesi 
učencev, pogoji šole ter možnostmi 
ožjega in širšega okolja; 

- povezanost dejavnosti razširjenega 
programa ter skupinsko in individualno 
podporo in usmerjanje učencev pri 
načrtovanju, (sodelovanju pri) izvajanju 
ter spremljanju in evalvaciji dejavnostih 
razširjenega programa. 
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PRAGERSKO   
DEJAVNOST EVALVACIJA OPRAVLJENIH UR URESNIČEVALI SMO CILJE IZ KURIKULUM-a 

RaP 

GREMO NA 
ODER 

Na ID Gremo na oder smo spoznali pomen 
odra in kulturno-umetnostne vsebine, ki so 
jih otroci podoživljali, pripravili so 
dramatizacijo Muca Copatarica, preizkušali 
so se v različnih vlogah, pripravljali so sceno 
in scenske pripomočke, se sproščali, se 
izražali z gibi in razvijali kreativnost. 

 

- Učenci razvijajo ustvarjalnost in 
inovativnost, 

- učenci razvijajo interese, nadarjenost in 
talente, 

- učenci kakovostno preživljajo svoj prosti 
čas, 

- učenci razvijajo spoštovanje in usvajajo 
znanje o lastni kulturi, 

- učenci razumejo pomen vsakodnevnega 
gibanja. 

Z GLASBO PO 
SVETU 

V okviru ID smo spoznavali različne ljudske 
in umetne pesmi, ki prihajajo iz različnih 
delov sveta. Poglabljali smo spretnosti 
ritmiziranja s pomočjo telesa ter Orffovih 
inštrumentov, poglabljali melodični in 
ritmični posluh, svoja glasbena doživetja pa 
smo izražali tudi gibalno, vodeno ali prosto.  
 

- Ozaveščajo pomen telesnega in 
duševnega zdravja za dobro počutje in 
kakovostno življenje. 

- Analizirajo potek svojega vsakdana in 
okoliščine, ki jim predstavljajo stres. 

- Utrjujejo pomen glasbe in gibanja za 
zmanjšanje stresa, sproščanje in 
umirjenost. 

- Ustvarjanje z gibanjem(trajanje, ritem, 
korak, sprememba hitrosti). 

- Razumejo pomen vsakodnevnega 
gibanja in sproščanja. 

- Kritično ovrednotijo dano nalogo. 

 
Učitelji naše šole vidimo RaP v pozitivni luči. Menimo, da se otroci gibajo več, nekateri celo 
ostajajo po pouku in počakajo na Gibalni odklop ali se zaradi tega vrnejo nazaj v šolo. Prednost 
vidimo v tem, da se v času izvajanja dejavnosti v okviru RaP nekoliko sprostijo oddelki OPB. 
Menimo tudi, da je RaP v šolski prostor prinesel razgibanost in večjo pestrost, nabor ID za 
učence. Učitelji se trudimo, da so te dejavnosti čim bolj raznolike in da učencem nudimo 
spodbudno, kreativno in varno okolje. Učenci pridobivajo življenjska znanja različnih področij. 
 
Zapisala: Petra Jankovič 
 

Priloga 18: Poročilo projekta POGUM  

 
Naša šola je kot implementacijska osnovna šola tudi letos nadaljevala sodelovanje v evropskem 
projektu Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med 
izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah–POGUM.  
 
Letos, v zadnjem letu projekta, smo veščine podjetnosti še posebej razvijali v sklopu dneva 
dejavnosti, ki smo ga izvedli v Tednu otroka pod okriljem Dnevov evropske kulturne dediščine 
in Tedna kulturne dediščine, na temo Dober tek! S podjetnostnimi veščinami smo odkrivali 
recepte za okušanje dediščine, povezane s kmetijstvom, pridelavo, z nakupom, s prodajo, 
pripravo ter z uživanjem vsakodnevnih in prazničnih jedi. Razvijali smo znanja in spretnosti, 
spoznavali vse do šeg in navad, od kulturne krajine do tržnic, kašč, črnih kuhinj in gostiln, od 
prvih kmetijskih orodij in priprav do kuharskih knjig in pogrinjkov. 
 
Načrtovane dejavnosti za krepitev kompetenc podjetnosti smo spremljali, dokumentirali in 
evalvirali.  
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Člani tima smo se izobraževali na daljavo na strokovnih srečanjih na regijskih in območnih 
srečanjih ter vse sodelujoče učitelje v projektu seznanjali s pridobljenim znanjem. Sodelovali 
smo tudi z drugimi implementacijskimi šolami in z našo mentorsko razvojno šolo OŠ Poljčane. Z 
razvijanjem modela pouka, ki učencem omogoča aktivno vlogo v učenju, želimo zagotoviti čim 
več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno 
in samoiniciativno. Učence smo skozi celo šolsko leto usposabljali za uresničevanje lastnih 
zamisli, idej in interesov, s tem bomo nadaljevali tudi po zaključku projekta, ki je predviden 
oktobra 2022. 
 
Zapisala: Mateja Pučko Erhatič, vodja tima 
 

Priloga 19: Poročilo delovne skupine za samoevalvacijo 

 
Merjenje kakovosti dela vzgojno-izobraževalnega zavoda temelji na 48. in 49. členu ZOVFI (Ur. 
l. RS, št. 115/03, 36/08) in zasnovi uredbe sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti 
vzgojno izobraževalnih organizacij. Namen samoevalvacije je predvsem v prepoznavanju 
močnih in šibkih področij šole z namenom izboljševanja. S samoevalvacijo: 
 

- zagotavljamo sistematičen in celosten vpogled v vse dejavnosti šole, 
- opredeljujemo prednostna področja izboljšav, 
- zagotavljamo kontinuiteto (evalvacija je sestavni del načrtovanja in delovanja), 
- povečujemo učinkovitost dela, 
- zagotavljamo diskretnost rezultatov, 
- šolo prilagajamo potrebam lokalnega okolja. 

 
V šoli je evalvacija mogoča na več področjih – učenje učencev, poučevanje, strokovni razvoj 
učiteljev in drugih delavcev šole, organizacija in upravljanje šole … . Lahko se osredotoči na 
aktivnosti v razredu ali na področje vodenja šole. Samoevalvacija je lahko uporabna za različne 
ciljne skupine (lahko upoštevamo sebe, vse osebje, kolege, …). Delovna skupina zato  vsako leto 
izbere nekatera področja delovanja šole, ki se nanašajo predvsem na učence, starše in učitelje.  
 
V minulih dveh letih smo cilje samoevalvacije spremenili in se navezali na nove razmere, ki so 
se pojavile zaradi korona virusa ter predvsem na vse ukrepe, ki so se izvajali na šolah.  
 
Letos se je delovna skupina odločila, da ponovimo postopek izbire ciljev spremljave izboljšav iz 
širšega nabora ciljev, tako kot smo to izvajali že v minulem triletnem obdobju. V ta namen smo 
na delavnicah z učiteljskim zborom izbrali dva najbolj pogosta cilja, ki smo jih izbrali za 
spremljavo. Nato smo izbrali tudi širši nabor dejavnosti in meril za spremljanje in vrednotenje.  
 
V letošnjem letu so učitelji opravili eno spremljavo izboljšav, katere so si sami zadali v 
načrtovanju svojega dela v letnem delovnem načrtu dela. Težnja je bila, da so cilji čim bolj 
konkretni, da bodo tudi morebitne izboljšave bolj jasno vidne.  
 
Delo je potekalo individualno, preko aktivov in v okviru celotnega učiteljskega zbora. 
Informacije smo si izmenjali na delovnih srečanjih in pedagoških konferencah, člani tima pa še 
dodatno na formalnih in neformalnih usklajevanjih. Zaključno poročilo bo predstavljeno in 
potrjeno na pedagoški konferenci v avgustu, ko si bomo že zastavili tudi načrt dela za naprej.   
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Želja in težnja je, da bodo pridobljene informacije in morebitne izboljšave čim bolj koristne in 
uporabne pri vsakdanjem delu, zato je potrebno delo dobro zastaviti.   
 
Zapisal: vodja tima za SE Zvonko Hraš 
 

Priloga 20: Poročilo delovne skupine za lepopisje – Ingoličevo pero 

 
Pisanje z roko je veščina, ki ji v dobi digitalizacije vseh ravni javnega in zasebnega življenja 
zagotovo posvečamo premalo pozornosti. Z namenom osveščanja o pomenu pisanja z roko in 
ohranjanja kulture pisanja v Društvu Radi pišemo z roko vsako leto organizirajo Teden pisanja z 
roko, v okviru katerega splošno ter strokovno javnost opozarjajo na številne dobrobiti pisanja z 
roko v primerjavi s tipkanjem na tipkovnico. 

Nosilna tema letošnjega, sedmega Tedna pisanja z roko, je bila Pišem z roko, ker … Pri projektu 
je sodelovalo rekordnih 321 šol in drugih ustanov. V tednu pisanja z roko so naši učenci ter 
učitelji pisali sporočilo: Počasi, lepo počasi pisalo po papirju drsi, nam črke ustvarja in misli 
umiri. Zapise smo razstavili na vseh šolah, tako da so učenci lahko poiskali svoj izdelek in videli, 
kako so pisave v resnici zelo različne.  

4. tekmovanje iz lepopisja za Ingoličevo pero je potekalo v tednu pisanja z roko od 17. do 21. 1. 
2022. Učenci so pri tekmovanju uporabljali nalivna peresa. Dovoljen pripomoček je bil tudi 
črtalnik. Strokovna komisija učiteljic je ovrednotila izdelke, in sicer izgled, inicialko, obliko 
zapisa, uporabo pisanih črk in pravopis. Zmagovalci posameznih razredov bodo nagrajeni z 
izdelki, ki jih je ponovno prispevalo podjetje Vivapen iz Celja, največje evropsko podjetje, ki 
izdeluje pisala, predvsem nalivna peresa. Zmagovalce bomo razglasili na zaključnih prireditvah. 
Prijavljenih je bilo 112 tekmovalcev od 4. do 9. razreda. Zaradi karanten in izolacij se je 
tekmovanja udeležilo 86 učencev. Na vseh treh šolah smo pripravili razstavo nagrajenih 
izdelkov.   

8. teden pisanja z roko bo potekal med 23. in 27. januarjem 2023. 

Zapisala: Vida Bombek 

Priloga 21: Poročilo o izvedenem projektu kulturna dediščina – dober tek 

 
Praznovanje ob častitljivi 200 obletnici šolstva na Zgornji Polskavi smo pričeli z aktivnostmi ob 
Tednu kulturne dediščine v mesecu oktobru. 8. 10. 2021, v času Tedna otroka, smo imeli v šoli 
kulturni dan, kjer so vsi učenci naše šole v  okviru delavnic, ki so jih učenci predlagali sami, 
raziskovali preteklost našega kraja v smislu kulinarike in okoliških tradicionalnih dobrot.  
 
Teden kulturne dediščine je bil uvod v našo celoletno aktivnost ob tem jubileju. V tem času je 
bila pri vhodu v šolo oblikovana oglasna deska z naslovom 200 let šolstva na Zg. Polskavi in 
Teden kulturne dediščine Dober tek.  
 
Skupaj z Zavodom za kulturno dediščino smo odkrivali recepte za okušanje dediščine, povezane 
s kmetijstvom, pridelavo, nakupom, pripravo ter uživanjem vsakodnevnih in prazničnih jedi. Od 
kašč, črnih kuhinj, gostiln, do pravih kuharskih knjig in pogrinjkov.  
 
S temo Dober tek smo se tudi mi pridružili aktivnostim ob imenovanju Slovenije za nosilko naziva 
Evropska gastronomska regija 2021.  
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Hkrati je vsak razred prispeval po en recept, ki je bil zapisan v virtualni knjižici in je bila objavljena 
na šolski spletni strani. Ta dan je vsaka delavnica bila poglavje zase. Neponovljiva, dišeča, 
okusna. Učencem v veliko zadovoljstvo. Ta dan so oblikovali učenci. Tako smo povezali tradicijo 
s sedanjostjo.  
 
Zapisala: Damjana Dornik 
 

Priloga 22: Poročilo o projektu Rastem s knjigo 

 
Projekt Rastem s knjigo smo v letošnjem šolskem letu izvedli v mesecu marcu. V sklopu 
kulturnega dneva smo z učenci 7. a, b, in 7. c razreda obiskali knjižnico Josipa Vošnjaka v 
Slovenski Bistrici. V knjižnici so bili učenci seznanjeni z načinom izposoje knjižničnega gradiva, v 
dar pa so prejeli tudi knjigo Vinka Moderndorferja, Jaz sem Andrej, ki se je letos podeljevala  
sedmošolcem v sklopu tega projekta. V 2. delu kulturnega dneva so si učenci ogledali še grad v 
Slovenski Bistrici. Učenci so morali podarjeno knjigo prebrati za domače branje. Tako so ob 
poglobljeni analizi spoznali sporočilno vrednost izbranega umetnostnega besedila.  
 
Zapisala: Romana Vek 
 

Priloga 23: Poročilo o projektu Korak k sončku 

 
Z učenci OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnici Pragersko in Zgornja Polskava, smo 
se tudi v šolskem letu 2021/2022 udeležili projekta Korak k sončku in ga v celoti uspešno izpeljali 
ter zaključili. Projekt smo izvajali celo šolsko leto, in sicer v oddelkih podaljšanega bivanja 
učencev 2. c in učencev 3. b razreda. Dejavnosti in aktivnosti smo izvajali predvsem v času 
sprostitvene dejavnosti in ustvarjalnega preživljanja prostega časa. 
 
Na začetku projekta smo si zastavili cilje in dejavnosti, ki smo jih tekom šolskega leta tudi 
uresničevali. Cilji naših aktivnosti so izhajali predvsem iz besed in pomena drugačnosti in 
strpnosti do ljudi, ki imajo določene primanjkljaje. Tekom izvajanja dejavnosti smo skušali 
uresničevati tudi cilje iz predmetov slovenščine, likovne umetnosti, športa, spoznavanja okolja 
in družbe. Cilje smo skušali tudi čim bolj medpredmetno povezati s posameznimi dejavnostmi.  
Posebej smo se posvetili trem področjem: gluhoti, slepoti in invalidnosti. Omenjeno smo 
spoznavali in se učili na podlagi različnih praktičnih dejavnosti in aktivnosti, didaktičnih in 
socialnih iger, književne literature, spleta in dokumentarnih filmov. V času poustvarjanja so 
učenci izredno uživali ob risanju in slikanju ter izdelovanju lutk. Izdelali so tudi sceno za lutkovno 
predstavo ter predstavo tudi uprizorili. Naše dejavnosti smo poskušali povezati s športom in z 
gibanjem. 
Cilji, ki sva si jih s sodelavko izvajalko letos zadali, so bili tekom izvedbe dejavnosti uspešno 
realizirani, učenci pa bogatejši z novim znanjem in izkušnjami, ki so si jih tekom izvajanja 
projekta pridobili. 
 
Zapisala: Suzana Mlakar 
 

Priloga 24: Poročilo o projektu Varno s soncem 
 

Tudi v šolskem letu 2021/22 smo se z učenci vključili v projekt z naslovom Varno s soncem in ga 
uspešno pripeljali do konca. Projekt smo izvajali na Osnovni šoli Antona Ingoliča, podružnična 
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šola Pragersko in Zgornja Polskava. V projekt so bili vključeni cela prva in druga triada na 
Osnovni šoli podružnične šole Zgornja Polskava ter 1. in 2. razred na podružnični šoli Pragersko. 
Projekt smo začeli izvajati meseca maja, zaključili in realizirali pa ga bomo do meseca septembra 
v naslednjem šolskem letu, ko se projekt tudi zaključi.  
 
Namen projekta je bil, da učenci pridobijo znanje o negativnih posledicah izpostavljanja soncu 
ter da se naučijo, na kakšne načine se lahko zaščitijo. Zraven negativnih posledic pretiranega 
izpostavljanja soncu so učenci spoznali tudi pozitivne strani sonca in sončne energije. Zraven 
omenjenega je bil eden izmed ciljev tudi ozaveščati učence, delavce šole in starše o pravilni 
izbiri zaščite pred soncem.  
 
Učenci so v danih dejavnostih in aktivnostih izredno uživali. Predvsem so jim bile všeč praktične 
aktivnosti in dejavnosti ustvarjanja. Učenci so imeli že precej predznanja, zato jim je bila 
omenjena tema tudi zelo blizu in znana. Uspešno smo uresničevali cilje projekta z danimi 
aktivnostmi, uspelo pa nam je tudi medpredmetno povezati in združiti predmete med sabo.  
 
Menimo, da so se učenci naučili veliko novega in koristnega. Verjamemo, da bodo novo znanje, 
ki so ga pridobili, znali uporabiti tudi v vsakdanjem življenju. 
 
Zapisala: Suzana Mlakar 
 

Priloga 25: Poročilo o projektu Razredno petje 
 

V letošnjem šolskem leto smo na pobudo svetovalke za glasbo na Zavodu RS za šolstvo izvedli 
projekt razredno petje. Cilj projekta je bil vzpodbuditi/ponovno obuditi veselje do skupinskega 
prepevanja učencev. Namen projekta je nameniti 15 minut ure GUM petju pesmi, izbranih s 
strani učiteljev/učencev. Projekt smo izvajali po celotni vertikali: od 1. do 9. razreda.  
 
Izvedba projekta je bila uspešna in učinkovita, saj so učenci z veseljem prepevali, na uspešnost 
projekta pa lahko sklepamo tudi glede na vpise učencev na pevske zbore v naslednjem šolskem 
letu. 
 

Zapisala: Lucija Pocrnja 

Priloga 26: Poročilo o projektu Dvig digitalne kompetentnosti 

 
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava je pristopila k projektu v šolskem letu 2021/22. 
Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v 
VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev za reflektivno prakso, načrtovanje ter 
udejanjanje lastnega strokovnega razvoja. Projektni tim sestavljamo naslednji strokovni delavci: 
Vida Bombek, Suzana Kristovič Sattler, Mateja Pučko Erhatič, Danica Veber, Nataša Kolednik in 
koordinator Matjaž Frešer.  
 
Končna dodana vrednost projekta bo v celoti izdelana digitalna strategija  in na osnovi strategije 
izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu ter s tem 
procesno razvijanje digitalnih kompetenc med učenci. Prav tako se bodo na ravni šole izvajale 
delavnice oz. strokovna srečanja, na katerih bodo učitelji in drugi strokovni delavci vzajemno 
razvijali in izvajali reflektivne prakse na področju pedagoških digitalnih kompetenc.   
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Projektni tim bo do 30. 9. 2022 izdelal digitalno strategijo, pri tem mu bodo svetovali zunanji 
sodelavci (multiplikatorji). Izdelava digitalne strategije bo temeljila na analizi stanja med 
strokovnimi delavci in učenci, ki smo ga člani projektnega tima izvedli s pomočjo orodja Selfie v 
mesecu juniju. V naslednjem šolskem letu, predvidoma v mesecu maju, bomo ponovno izvedli 
samoevalvacijo z orodjem Selfie. 
 
Projekt vodita konzorcijska partnerja Zavod RS za šolstvo in Akademska in raziskovalna mreža 
Slovenije (ARNES). Naložbo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se zaključi 31. 8. 2023. 
 
Zapisala: vodja projekta Nataša Kolednik  
 

Priloga 27: Poročilo o projektu CLILiG Robotikmeisterschaft 

 
V šolskem letu 2021/22 smo sodelovali v  slovenskem prvenstvu v CLILiG robotiki 2021/22, ki ga 
organizirajo Goethe-Institut, Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije Ljubljana in Slovensko 
društvo učiteljev nemškega jezika. S projektom smo učencem predstavili in približali svet 
programiranja, robotike ter izkustvenega učenja nemščine. 
 
Učenci so na delavnicah na šoli spoznali in poglobili znanje legorobotike (mentor Matjaž Frešer) 
in/ali znanje nemškega jezika (mentorica Mirjana Vračun). Naša šola je sodelovala s Srednjo šolo 
Slovenska Bistrica. Projekt se je zaključil s spletnim tekmovanjem, učenci so posneli video 
zgodbe dramatizacije v nemškem jeziku, sestavili robota in pripravili program zanj ter posneli 
tudi video premikanja programiranega robota po izdelani sceni. Pri projektu je sodelovalo 6 
učencev iz 5. a, 8. a, 8. b, 9. a in 9. b razreda. Na tekmovanju so skupaj s Srednjo šolo Slovenska 
Bistrica dosegli 4. mesto. Podelitev priznanj in nagrad je bila 17. 5. 2022 na Filozofski Fakulteti 
v Mariboru. 
   
Zapisala: Mirjana Vračun 
 

 

Poročilo je bilo obravnavano in potrjeno na pedagoški konferenci s strokovnimi delavci, na 
svetu staršev in svetu zavoda.  
 

 

Danica Veber 
ravnateljica 


