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1 Uvod
V šolo je bilo vpisanih 215 učencev v desetih oddelkih. Podaljšano bivanje je obiskovalo 104
učencev, jutranje varstvo 23 prvošolcev, varstvo vozačev pa 36 šolarjev. V vrtec je bilo vključenih
81 otrok v petih oddelkih.

2 Učni uspeh
V prvih dveh razredih je bilo 43 učencev opisno ocenjenih, vsi napredujejo v višji razred.
Vsi številčno ocenjeni učenci (172) od 3. do 9. razreda, napredujejo v višji razred. Popravnih
izpitov ni bilo.
Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) nismo izvedli zaradi pandemije, ki je bila razglašena od
16. 3. do 30. 6. 2020.
Povprečne zaključene ocene
Šola v celoti: 4,2
Oddelek
1. a
2. a
3. a
4. a
5. a
6. a
6. b
7. a
8. a
9. a

Povprečna zaključna ocena
Opisne ocene
Opisne ocene
4,8
4,2
4,2
4,2
4,2
3,9
4,1
4,0

Realizacija ur pouka obveznega in razširjenega programa
Obvezni program smo izpeljali v celoti, in sicer 100,5 %. Dnevi dejavnosti so bili realizirani v celoti
(100 %). Obvezni in neobvezni izbirni predmeti so bili realizirani v celoti, in sicer obvezni izbirni
predmeti 100 %, neobvezni izbirni predmeti pa 101,63 %. Zaradi poučevanja na daljavo od 16. 3.
do 18. 5. 2020, ko so se v šolske klopi vrnili učenci 1. do 3. razreda in 25. 6. 2020, ko so šolski prag
znova prestopili učenci 9. razreda, 1. in 3. 6. 2020 pa še učenci od 4. do 8. razreda, in zaradi
priporočil o Nacionalnega inštituta za javno zdravje (skupin in oddelkov nismo smeli mešati), je
zelo okrnjena realizacija interesnih dejavnosti (65, 44 %). Realizacija obveznega in razširjenega
programa je 98,2 %, kar je prikazano v spodnji tabeli.
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Število opravičenih (O) in neopravičenih ur (N)
razred 1. a
2. a 3. a
4. a
5. a
6. a 6. b 7. a
8. a
9. a
O
1189 795 1237 1163 1394 969 1358 1097 1269 1235
N
0
0
0
6
6
0
2
16
0
23

Podaljšano bivanje in jutranje varstvo
S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZŠ) smo imeli sistemiziranih 62
ur podaljšanega bivanja na teden. Poučevalo je 2,48 učitelja. Podaljšano bivanje je obiskovalo v
štirih oddelkih 104 učencev, kar predstavlja 48,4 % vseh učencev na šoli.

razred
podaljšano
bivanje

1.
23

jutranje
varstvo

23

varstvo
vozačev

0

2.
19

3.
24

4.
24

5.
14

6
0

7.
0

8.
0

9.
0

skupaj
104

23

0

7

9

9

10

1

1

0

60

Sodelovanje med starši in učitelji je bilo dobro. Pri vseh pedagoških delavcih zelo cenim
medsebojno sodelovanje in povezanost ter veliko zavzetost za pomoč pri raznih projektih.
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3 Poročila
3.1 Kratko poročilo o delu v oddelkih PB
V šolskem letu 2019/20 je na Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana podaljšano bivanje obiskovalo
104 učencev. Razdeljeni so bili v štiri oddelke, ki smo jih po 14. uri združevali. V času razglašene
pandemije (16. 3.−18. 5. 2020) zaradi virusa Covid-19, podaljšanega bivanja nismo izvajali, saj je
poučevanje potekalo na daljavo.
Delo v oddelkih je potekalo po ustaljenem dnevnem redu, po predhodnih pripravah in letnem
delovnem načrtu. Čas je bil namenjen kosilu, sprostitvi, ustvarjanju, igri, izdelovanju domačih
nalog in samostojnemu učenju. Trajanje dejavnosti in vsebine so bile prilagojene posameznemu
oddelku.
Poročilo učiteljice Katje Rabič:
V 1. razredu je 23 učencev, kateri znajo biti zelo živahni in tudi glasni. Zelo uživajo ob gibalnih
dejavnostih ter v raziskovanju narave v različnih letnih časih.
V okviru podaljšanega bivanja so se pri kosilu navajali na nošenje hrane s pladnji, kateri so jim v
začetku povzročali kar veliko težav, kasneje pa so jih brez težav obvladali. Pred kosilom se je
učence spodbujalo k higieni umivanja rok. Pri kosilu smo se navajali na bonton pri jedi in na
pravilno uporabo pribora. Večina učencev namreč še ni znala uporabljati noža, zato smo veliko
časa namenili učenju rezanja. Privajali so se na različne okuse hrane, saj so nekateri učenci
navajeni le na določeno vrsto hrane in si ostalega niti ne želijo poskusiti, zato sem jih usmerjala
k temu, da so vsaj poskusili posamezno jed, tudi če jim na prvi pogled ni bila najbolj všeč.
Pri sprostitveni dejavnosti so imeli učenci možnost igranja družabnih iger in razvijanja fine in
grobe motorike ob gradnji z lego kockami. Spodbujala sem jih k spoštljivemu odnosu do sošolcev
in sošolk ter da morebitne spore rešujejo sproti in sami, ob večjih težavah pa sem se vključila tudi
sama. Sprva so se učenci med seboj težko dogovorili in reševali težave, kasneje pa jim je to šlo
že nekoliko bolje od rok. Veliko smo tudi brali in se pogovarjali o medsebojnih odnosih in
prijateljstvu. Zaradi nespoštljivega ravnanja z lego kockami smo jih za nekaj časa tudi umaknili iz
razreda.
Veliko veselja pa so učenci pokazali za sprostitvene masaže v paru oziroma v skupini. Pri tem so
se umirili in se prepustili sošolcem. Na začetku jim je bilo sicer nekoliko težko zaupati sošolcem,
vendar so kmalu ugotovili, da so takšne dejavnosti zelo koristne in sproščujoče.
Samostojno učenje v 1. razredu sem izkoristila za razvoj fine in grobe motorike, ki je zelo
pomemben tudi za grafomotoriko in opismenjevanje. Pri tem so bili učenci različno spretni.
Srečevali so se z dejavnostmi kot so rezanje, vtikanje, prepogibanje, pincetni prijem pri polaganju
različnih predmetov na posamezno obliko. Urili smo tudi vztrajnost z različnimi dejavnostmi,
katera so vključevala tudi barvanje. Utrjevali smo znanje iz matematike, slovenščine in
spoznavanja okolja.
Ustvarjalni prosti čas pa je bil namenjen različnim športnim dejavnostim, in sicer vključno z
orientacijo na telesu in v prostoru, kjer so učenci sledili posameznim oznakam na tleh in na
omarah, ob tem pa so ponavljali tudi abecedo in številke. Učenci so zelo radi tudi ustvarjali, še
posebej z vodenimi in tempera barvami. Ob tem ustvarjanju so se tudi zelo umirili in so si vedno
želeli še kaj dodatno ustvariti.
V mesecu novembru oziroma v začetku decembra so prvošolčki izdelali novoletne okraske za na
Trg olimpijcev, katere so tudi kasneje obesili na novoletne jelke na trgu.
Veliko časa smo namenili tudi mesecem v letu, dnevom v tednu in tudi koledarju. Vsak učenec je
izdelal tudi svoj koledar, katerega je v mesecu januarju odnesel domov. Ob koledarju smo se
6

pogovarjali o letnih časih in kaj je za njih značilno ter v katerem mesecu ima posamezni učenec
rojstni dan.
Po epidemiji so bili učenci zelo omejeni s posameznimi dejavnostmi in igrami, zato so veliko več
časa ustvarjali iz papirja in se veselili ob ustvarjanju z vodenimi barvami. Večino časa pa smo
preživeli zunaj na prostem, kjer so učenci na varni razdalji izvajali športne igre (skakalne igre −
prvi glas, poligon narisan na tleh, ristanc ...) ter raziskovali travnik. Ogledali so si različne rastline
ter iskali in opazovali drobne živali, ki živijo na travniku. Iz varne razdalje so opazovali tudi kačo,
značilnosti le te smo si ogledali tudi na računalniku.
Delo v OPB je potekalo po ustaljenem dnevnem redu:
11.55–12.30
12.30–13.00
13.00–13.30
13.30–14.15
14.15–15.00
15.00–15.30
15.30–16.05

priprave na kosilo, kosilo, počitek
sprostitvena dejavnost
ustvarjalni prosti čas
usmerjene dejavnosti iz vseh učnih področij, domača naloga
športne aktivnosti, sprostitvene dejavnosti
priprava na malico, malica
sprostitvena dejavnost, ustvarjalni prosti čas

Učiteljice: Katja Rabič, Meta Dobida Verdnik, Tina Orejaš, Jerca Bogataj, Vesna Režonja, Karmen
Gregorič, Martina Gašperin.
3.2 Jutranje varstvo
Jutranje varstvo je obiskovalo 23 otrok prvega razreda, občasno, po dogovoru pa še drugošolci.
Pod vodstvom učiteljev so se otroci igrali, pogovarjali, poslušali pravljice, ustvarjali in sodelovali
med seboj.
3.3 Varstvo vozačev
Varstvo vozačev je bilo organizirano v likovni učilnici, v času pandemije pa v matičnih razredih
učencev. Poleg vozačev so prihajali tudi drugi učenci, katerih starši so odšli na delo že pred 7. uro.
Vpisanih je bilo 36 otrok, dejansko pa je bilo dnevno manj prisotnih. Otroke so nadzorovali učitelji
predmetne in razredne stopnje.
3.4 Dodatna strokovna in učna pomoč (mobilno delo, ISP in DSP)
1. Izvajanje:
ŠOLA

št. učencev

OŠ Mojstrana

11
ISP

št. ur

24 DSP
3 ISP
skupaj
27 ur
*ure in število učencev so se med letom spreminjali (kar je razvidno v spodnji tabeli), podatki v
zgornji tabeli veljajo ob koncu šolskega leta.
2. ŠOLA: OŠ 16. decembra Mojstrana in vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana
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Otrok
Učenec/ka
B.G.
T.T.V.
Ž.P.
J.A.

Raz.
vrtec
vrtec
2.
2.

N.P.

3.

Ž.Ž.
L.L.
D.T.V.
M.Š.
A.Š.

4.
4.
5.
5.
5.

T.K.

6.b

L.L.
T.B.
A.K.
ISP

6.b
7.
8.

Vključen/a
od dne
2. 9. 2019
1. 10. 2019
3. 2. 2020
7. 10. 2019
16. 12.
2019
2. 9. 2019
2. 9. 2019
2. 9. 2019
2. 9. 2019
2. 9. 2019
2. 9. 2019
2. 9. 2019
2. 9. 2019
2. 9. 2019
2. 9. 2019

Vključen/a
do dne
24. 6. 2020
24. 6. 2020
24. 6. 2020
24. 6. 2020

Št. ur na
teden
2
2
2
3

Planirano
št. ur
70
62
34
87

Realizirano
št. ur
57
35
37
83

Realizacija
v%
81
56
109
95

24. 6. 2020 2

42

44

105

24. 6. 2020
24. 6. 2020
24. 6. 2020
24. 6. 2020
24. 6. 2020
29.
11.
2019
30. 9. 2019
20. 9. 2019
24. 6. 2020
24. 6. 2020

2
3
2
2
2

70
105
70
70
70

69
100
73
67
67

99
95
104
96
96

2

22

17

77

2
1
2
3

8
3
70
105

8
2
67
103

100
67
96
98

Realizacija vseh ur/povprečje realizacije

92

Realizacija je pri obeh otrocih iz vrtca nizka zaradi njunih pogostih daljših odsotnosti. Nadomestila
sem toliko ur, kolikor je bilo iz organizacijskega in časovnega vidika možno.
Realizacija pri dveh učencih, ki smo ju v začetku leta preusmerili na pedagoga, pa je nizka iz
objektivnih razlogov – pri tako nizkem številu planiranih ur je realizacija hitro prenizka. Do konca
leta so bile vse ure pri njiju realizirane.
3. Opis dela
Moje delo je obsegalo naslednje naloge:
− specialno pedagoška pomoč – izvajanje DSP,
− prepoznavanje, diagnostika in pomoč učencem s SUT ter otrok v vrtcu – ure ISP,
− nudenje podpore in svetovanje učiteljicam in vzgojiteljicam,
− vodenje postopkov usmerjanja in pripravljanje potrebne dokumentacije,
− iskanje ustreznih metod in oblik dela za posameznega učenca,
− priprava didaktičnega materiala za posameznega učenca,
− preventivni program na razredni stopnji na temo drugačnosti in sprejemanje le-te,
− pogovori in svetovanja staršem otrok s SUT in drugimi težavami,
− spremstvo skupinam na dnevnih dejavnosti,
− vodja aktiva svetovalne službe na OŠ Mojstrana,
− sodelovanje in razgovori z zunanjimi institucijami (Zavod za šolstvo, Dispanzer za mentalno
zdravje, Otroška posvetovalnica, Razvojna ambulanta Jesenice),
− sodelovanje pri projektu CAP-varni pred nasiljem (izvajanje delavnic v 3. in 4.razredu).
4. Sodelovanje z učitelji in svetovalno službo
8

Dnevno sem sodelovala z učitelji o obravnavani snovi, posebnostih učenca ter napredkih. Znotraj
aktiva svetovalne službe smo se sestajale po potrebi in obravnavale tekočo problematiko (priloga:
Letni plan dela strokovnega aktiva svetovalne službe za šolsko leto 2019/2020).
5. Sodelovanje s starši
Starši so redno hodili na pogovorne ure, nekateri pogosteje po elektronski pošti in telefonu,
nekateri pa redno na mesečne popoldanske/dopoldanske pogovorne ure. Tudi starši otrok,
vključenih v ISP, so me pogosto kontaktirali. Opravila sem tudi razgovore s starši otrok, ki smo jih
na novo usmerjali. V času epidemije so bili pogovori in sporočila s starši še posebej intenzivni in
zelo pogosti.
6. Evalvacija dela na daljavo
Od 16. 3. 2020 do 31. 5. 2020 sem ure DSP in ISP izvajala na daljavo. Z učenci in njihovimi starši
sem bila najpogosteje na vezi preko telefona. Tako učencem in staršem sem nudila pomoč in
oporo pri opravljanju vsakodnevnih šolskih obveznosti, hkrati pa sem preko različnih aktivnosti
razvijala primanjkljaje in specifične težave. Z vsemi učenci sem bila redno na vezi, prav tako tudi
z njihovimi starši.
S starši enega otroka iz vrtca sem imela reden stik, pošiljala sem jim različna gradiva, navodila in
ideje za spodbujanje in razvijanje ciljev IP-ja. Upoštevali so večino priporočil in izvedli precej
aktivnosti, o čemer so tudi redno poročali. S starši drugega otroka sem bila sicer prav tako na
vezi, vendar pa je bilo sodelovanje manj intenzivno, ni bilo pravega odziva, na čase sem dobila
občutek, da so jim moja sporočila odveč, zato sem kontinuiteto le-teh zmanjšala.
Ocenjujem, da je bil moj prispevek dela na daljavo učencem in staršev v veliko oporo in pomoč,
o čemer so poročali tako učenci, starši kot tudi učitelji. Enako lahko za uspešno delo ocenim
sodelovanje s starši obeh predšolskih otrok, seveda vsak v okviru svojih zmožnosti in interesov.
Metka Rabič, spec. ped.
3.5 Delo pedagoginj
Glavno vodilo v šolskem letu 2019/2020 je bilo omogočiti optimalen razvoj vsakemu učencu ter
v skladu z mojo strokovno usposobljenostjo nuditi podporo in pomoč staršem, učiteljem in
drugim sodelujočim pri uresničevanju tega cilja.
Delo z učenci
Dodatno strokovno pomoč sem v šolskem letu 2019/2020 nudila:
− eni učenki 6. razreda,
− štirim učencu 7. razreda,
− eni učenki 8. razreda,
− enemu učencu 9. razreda.
Z učenci sem delala na podlagi izdelanega individualiziranega načrta dela. O delu pri urah dodatne
strokovne pomoči sem se dogovarjala z razredniki, učitelji učencev, s člani individualiziranega
programa ter skupaj z njimi sproti preverjala in upoštevala napredek učenca, njegova močna in
šibka področja ter glede na to načrtovala nadaljnje delo z učencem.
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V obdobju od 16. 3. do 1. 6. 2020 je delo zaradi izbruha bolezni Covid-19 potekalo na daljavo.
Sodelovanje z učenci, starši, učitelji je potekalo preko preko Zooma, elektronske pošte, telefona.
Učenci so dobivali pomoč, usmeritve, dodatna pojasnila preko Zooma, elektronske pošte. Za delo
so bili dobro motivirani, veseli pohval in vzpodbud.
Področja dela z učenci:
− Pomoč pri usvajanju učne snovi. Obravnavana snov v razredu je bila uporabljena kot
sredstvo za razvoj procesov in odpravo težav, ob tem pa so učenci obvladovali tudi samo
snov.
− Dodatna pojasnila in usmeritve pri obsežnejših učnih enotah.
− Usmerjanje pozornosti v konkretne učne situacije in preverjanje razumevanja.
− Učenje strategij, metod in tehnik uspešnega učenja:
Čustveno-motivacijske strategije: spoznavanje sebe kot učenca, sprejemanje odgovornosti za
učenje, postavljanje realnih prepričanj in pričakovanj, prepoznavanje, poimenovanje občutkov in
čustev o učenju, vzbujanje in ohranjanje čustev dobrega počutja in samozaupanja, poudarjanje
močnih strani in obvladovanje negativnih čustev, kot so zaskrbljenost, strah, jeza, dvom,
izgrajevanje in ohranjanje volje za učenje, vzbujanje interesa, tehnike sproščanja, tehnike
nadziranja in uravnavanja koncentracije med učenjem).
Strategije načrtovanja in priprave dela, načrtovanja in uravnavanja časa: ureditev prostora, mize,
načrtovanje časa …
Bralne učne strategije: strategije pred, med in po branju, tehnike branja glede na namen branja,
kompleksne bralne učne strategije kot npr. PAUKOVA strategija, s katero si učenci pomagajo pri
samostojnem učenju iz učbenikov, VŽN strategija za skupinsko delo, PV3P strategija za
individualno samostojno učenje.
Učenje s poslušanjem: slušno razlikovanje in ozaveščanje učencev o njihovem zvočnem okolju,
vaje sledenja ustnim navodilom, ugotavljanje zaporedja in glavne ideje v slišanem sporočilu,
zapisovanje, zapomnitev, globlje razumevanje in kritično vrednotenje slišanih sporočil, navajanje
učencev na osnovna pravila uspešne komunikacije.
Tehnike in oblike zapisovanja: vrstični zapisi, zapisi s pripisom, miselni vzorci, učne kartice …
Strategije za aktiviranje predznanja: možganska nevihta, pojmovne mape, vprašanja pred
branjem…
Strategije iskanja in urejanja bistvenih informacij in podrobnosti na različne grafične načine:
iskanje ključnih pojmov, osrednje ideje besedila, označevanje, podčrtovanje, zapiski, povzetki,
obrobne razlage, miselni vzorci, pojmovne mreže, časovni trak, zaporedje dogodkov, ribja kost …
Strategije povezovanja novih informacij s predznanjem: povezovanje, strukturiranje, analiziranje,
konkretiziranje, uporaba, kritično presojanje, razlikovanje med bistvenim in nebistvenim.
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Tehnike ponavljanja in zapomnitve: tehnike vizualiziranje, tehnika uporabe več čutil, tehnika
ponavljanja v ustreznih časovnih razmikih, povezovanje konkretnih pojmov, uporaba asociacij,
abstraktne pojme si laže zapomnimo s pomočjo domišljije, povezovanje z osebnimi doživetji,
vzpostavljanje osebnega odnosa do informacij, učenje z razumevanjem.
Sposobnost ubesedenja naučenega: parafraziranje, razlaganje vsebin in idej drugim učencem,
postavljanje vprašanj in odgovarjanje nanje …
Evalvacija lastne učene poti − procesov učenja in njegovih učinkov: kako smo se česa lotili, kakšne
naloge smo si zastavili, kako smo jih izpeljali, kaj je bilo dobro, kaj bi lahko izboljšali, razmislek o
stvareh, ki so se dogajale med učenjem.
Učenje v različnih oblikah in po različnih poteh z razvijanjem vseh treh zaznavnih kanalov (vidni,
slušni, kinestetični).
Nudenje čustvene topline, razumevanje učenčevih posebnosti, razvijanje učenčevih močnih
področij, krepitev samozaupanja, pomoč pri razvijanju boljše samopodobe, dajanje spodbud,
pohval.
Sodelovanje s starši
Sodelovanje je potekalo tudi s straši v težnji po vključitvi staršev v pomoč učencem pri
premagovanju učnih težav (individualno svetovanje staršem o prilagojenih oblikah in metodah
učenja, o uspešnih strategijah pridobivanja znanja, razvijanja interesov, oblikovanja ustreznih
učni navad).
Sodelovanje z učitelji
− Sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih učnih programov, neposredna pomoč
učiteljem pri uresničevanju individualiziranih programov.
− Stalno medsebojno informiranje in pomoč ter skupno vrednotenje uspeha.
− Seznanjanje učitelja z naravo učenčevih težav.
− Nudenje suporta.
Izobraževanje
− Izobraževanje v okviru društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije.
− Izobraževanja v okviru društva Bravo, Društva šolskih svetovalnih delavcev, Slovenskega
društva pedagogov.
− Tridelni seminar Integracija gibanja v vsa kurikularna področja.
− Sodelovanje na pedagoško-andragoških dnevih.
Manca Vovk, univ. dipl. ped.
OBRAVNAVA UČENCEV:
V šolskem letu 2019/2020 sem od 13. 12. 2019 do 13. 3. 2019 kot mobilna pedagoginja izvajala
ure dodatne strokovne pomoči na Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana. Na začetku sem izvajala
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2 uri na teden. V času COVID-19 sem izvajala pedagoško-vzgojno delo na daljavo. Od 26. 6. 2020
do 3. 7. 2020 sem na šoli urejala dokumentacijo (osebne mape učencev) in poročila, 3. 7. 2020
pa sem se udeležila zaključne pedagoške konference na OŠ Poldeta Stražišarja na Jesenicah ter
zaključne konference na OŠ Koroška Bela, udeležila sem se tudi dveh video zoom konferenc na
OŠ 16. decembra Mojstrana, ter predstavitve evalvacije IP, dne 22. 6. 2020.
OSNOVNA ŠOLA MOJSTRANA :
Na šoli sem nudila dodatno strokovno pomoč učenki na podlagi odločbe o usmeritvi.
Ti učenci so:
Število
ur
Realizacija%
tedensko
2, skupno 22 ur 90.9%

Šola
Mojstrana
DODATNA STROKOVNA POMOČ
Učenec 6. razred

1 (2)

90.9%

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI:
Za učenko sem v mesecu januarju pripravila individualiziran program dela. Učitelji so podali svoja
opažanja. Skupaj smo programe dopolnili. Skupaj z razredniki, po potrebi tudi s svetovalno službo,
sem predstavila program staršem. Z mamico sem se skozi leto večkrat slišala telefonsko,
predstavila sem ji tako program IP. Skupaj opravili tudi evalvacijo po dveh mesecih dela. Zaradi
koronavirusa sva končno evalvacijo prestavili na mesec september 2020. V sodelovanju s starši
in učitelji smo dali poudarek na posamezne prilagoditve. Skušala sem upoštevati želje staršev,
upoštevati svoje strokovno mnenje, pridobljeno z opazovanjem, ter vključevala priporočila
posameznih učiteljev ter predvsem specialne pedagoginje Metke Rabič.
SODELOVANJE Z UČITELJI IN DRUGIMI STROKOVNIMI DELAVCI ŠOLE:
− Timsko načrtovanje in izvajanje individualiziranega programa.
− Timsko evalviranje individualiziranih programov.
− Seznanjanje učiteljev in vzgojiteljev z naravo učenčevih težav.
− Medsebojno seznanjanje o učenčevih trenutnih oziroma aktualnih težavah in problemih.
− Svetovanje glede obravnave učenca, izvajanja potrebnih prilagoditev v razredu ipd.
SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI IZVEN ŠOLE:
− ZD Jesenice (psihološka ambulanta, Marjeta Hrovat-Fajdiga, univ. dipl. psih., spec. klin.
psih.): sprotno posredovanje vseh specialno pedagoških poročil učencev, ki bodo
predstavljeni KUOPP; sprotno posredovanje informacij o učencih, ki so imeli ponovne
preglede; sprotno posredovanje specialno pedagoških poročil učencev, ki so bili vključeni k
ISP in poslani na obravnavo k zunanjemu strokovnjaku (ga. Fajdiga);
− CSD Jesenice;
− Policijska postaja Jesenice;
− Zavod za šolstvo Kranj;
− Komisija za usmerjanje Jesenice.
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SODELOVANJE S STARŠI:
− predstavitev individualiziranega programa;
− prikaz metod, oblik dela in svetovanje za delo z otrokom doma;
− sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega programa;
− razgovor s starši o otrokovem funkcioniranju doma in v šoli ter predstavitev opažanj,
rezultatov opravljenih preizkusov učenca (specialno-pedagoški pregledi učencev ter ocena
šolskega funkcioniranja učenca);
− svetovanje glede nadaljnjega dela staršem in učiteljem;
− svetovanje glede napotitev k ustreznemu strokovnjaku izven šole;
− govorilne ure, kjer se je starše obvestilo o aktualni problematiki in težavah otroka.
DRUGO DELO
Redne govorilne ure s starši (vsak drugi torek v mesecu skupne in vsaj še enkrat v mesecu za
pogostejše sprotne evalvacije IP) .
Vodenje dokumentacije (Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli, 86. člen Zakona o
osnovni šoli, Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97).
Priprava različnih didaktičnih materialov.
Sodelovanje na aktivih Osnovne šole Poldeta Stražišarja.
Sodelovanje na aktivih (pedagog, svetovalna služba, specialni pedagog) Osnovne šole Koroška
Bela (1x mesečno), ter sodelovanje na »izbranih« aktivih OŠ 16. decembra Mojstrana.
Diagnostika in priprava celotne dokumentacije (poročilo šole, pedagoško poročilo …), za
predstavitev KUOPP.
Nataša Štupar Jarović, univ. dipl. ped.
3.6 Delo z nadarjenimi
V šolskem letu 2019/2020 je bilo nadarjenih 38 učencev od 5. do 9. razreda. Učiteljice, ki so
organizirale dejavnosti z nadarjenimi učenci, so bile: Karmen Gregorič, Ermina Kumalić, Tina
Orejaš in Jerca Bogataj.
V začetku šolskega leta je Ermina Kumalić prevzela vlogo dela z nadarjenimi učenci, zaradi njene
bolniške odsotnosti in kasneje porodniške odsotnosti je nekaj časa z učenci delala učiteljica Jerca
Bogataj nato pa sva v mesecu februarju delo z nadarjenimi prevzeli učiteljici Karmen Gregorič in
Tina Orejaš.
V mesecu septembru so imeli učenci uvodni sestanek, na katerem so dobili vse potrebne
informacije o poteku dela v tem šolskem letu.
Vsak mesec so bili izbrani približno trije nadarjeni učenci, ki so si izbrali eno angleško ali nemško
temo ter jo hodili vsak četrtek v vrtec predstavit najstarejši starostni skupini. Učencem je bilo to
v veselje, otrokom v vrtcu pa tudi, zgodnje seznanjanje s tujim jezikom je zelo pomembno.
Vsak mesec so učenci tako kot v prejšnjem šolskem letu pripravili plakate z naslednjimi temami:
»Zgodilo se je ...«, »Aktualno« ter »Lepe misli«. Učenci so bili razdeljeni v manjše skupine in vsaka
skupina je pripravila svoj plakat, ki je bil na ogled en mesec v zgornji šolski avli.
Veliko dejavnosti, ki smo jih imeli načrtovane v spomladanskem času, nam je odpadlo zaradi
epidemije. Poskusili jih bomo realizirati v prihodnjem šolskem letu.
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V mesecu aprilu je bila planirana ekskurzija v Villach, ki nam je zaradi epidemije in zaprtja šol
odpadla. Prav tako pa nam je odpadla ekskurzija v mesecu juniju, in sicer Pot med krošnjami, ki
pa jo imamo namen izvesti v mesecu septembru 2020.
V mesecu aprilu bi se nekateri učenci morali udeležiti tekmovanja Jezikajmo, ki pa je zaradi
izrednih razmer prav tako odpadel.
Planirana je bila organizacija projekta Učenci za učence. Namen delavnice je bil, da bi starejši
učenci pripravili delavnice za mlajše učence, na njihovih močnih področjih (glasbeno področje,
naravoslovno znanje, kemijske poskuse, urejanje pričeske …).
V času epidemije sva z učiteljico Tino Orejaš učence pozvale, da bi sodelovali na naši spletni strani
in pripravili kakšno zanimivo dejavnost prek video gradiva, vendar niso bili posebej motivirani za
sodelovanje.
Upava, da bova v prihodnjem šolskem letu lahko nadoknadili tisto, kar nam v tem šolskem letu
ni uspelo.
Učiteljici: Karmen Gregorič in Tina Orejaš

4 Dnevi dejavnosti
4.1 Kulturni dnevi in prireditve
- 24. in 25. 9. 2019, kulturni dan, Triglavske pravljice, Mojstrana, 1.–5. razred.
- 1. 10. 2019, kulturni dan, ogled filma Košarkar naj bo in mestnega jedra Radovljice s
Čebelarskim muzejem, Radovljica, 6.–9. razred.
- 18. 10. 2019, kulturni dan, ogled Narodne galerije, Ljubljana, 1.–3. razred.
- 12. 12. 2019, kulturni dan, dan šole in krajevni praznik. Rdeča nit letošnje prireditve je bil
muzikal z naslovom Če sanje lahko sanjaš, jih lahko tudi uresničiš, ki so ga pripravili učenci
naše šole (pevski zbor, muzikal in otroci vrtca). Prireditev je bila namenjena 50-letnici vrtca v
Mojstrani. Po prireditvi so si učenci, starši in ostali obiskovalci lahko ogledali razstavo v šolski
avli, 1.-9. razred.
- 24. 12. 2019, proslava, proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, Mojstrana, 1.-9.
razred.
- 20. 1. 2020, kulturni dan, Glasbena predstava Al' me boš kaj rada imela, Mojstrana, 1.–3.
razred.
- 7. 2. 2020, proslava, proslava ob kulturnem dnevu, Mojstrana, 1.–9. razred.
- 12. 2. 2020, kulturni dan, Cankarjev dom – muzikal Figarova svatba, ogled Narodne galerije
in Moderne galerije, Ljubljana 6.−9. razred.
- 3. 4. 2020, kulturni dan, ogled posnetka gledališke predstave Kit na plaži, 4. in 5. razred.
- 28. 5. 2020, kulturni dan, ogled predstave Ukročena trmoglavka in pogovor o Williamu
Shakespearu, 9. razred.
- 24. 6. 2020, proslava in kulturni dan, proslava ob dnevu državnosti, Mojstrana, 1.–8. razred.
4.2 Tehniški dnevi
- 9. 9. 2019, tehniški dan, mesto Piran, Piran, 5. razred.
- 13. 9. 2019, tehniški dan, ogled Srednje šole Jesenice in obisk občinske knjižnice na Jesenicah,
Jesenice, 7. razred.
- 16. 9. 2019, tehniški dan, delavnica z defibratorjem, športno plezanje, Mojstrana, 8. razred.
- 18. 9. 2019, tehniški dan, likovna in tehnična delavnica, Vrata, 8. razred.
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16. 10. 2019, tehniški dan, jesenska papirna akcija, Mojstrana, 8. in 9. razred.
17. 10. 2019, tehniški dan, vrtiljak poklicev, Jesenice, 8. in 9. razred.
25. 11. 2019, tehniški dan, opis poklica, Mojstrana, 1. razred.
12. 12. 2019, tehniški dan, počastitev dneva šole in krajevnega praznika, Mojstrana, 7.−9.
razred.
20. 12. 2019, tehniški dan, božično-novoletne delavnice, Mojstrana, 1.−2. razred.
23. 12. 2019, tehniški dan, božično-novoletne delavnice, Mojstrana, 3. in 4. razred.
3.−4. 3. 2020, tehniški dan, tek na smučeh, Planica, Pokljuka, 6. razred.
10. 3. 2020, tehniški dan, mesto Piran, akvarij, soline, Piran, 7. razred.
12. 3. 2020, tehniški dan, vožnja z ladjo po slovenski obali in obisk vrta kaktusov, življenje v
obrežnem pasu, školjkarstvo, Fiesa, 7. razred.
13. 5. 2020, tehniški dan, tehnični izdelek, 4. razred.
18. 5. 2020, tehniški dan, skrb za higieno in zdravje; navajanje na nova pravila hišnega reda
šole (epidemija), Mojstrana, 1.–5. razred.
27. 5. 2020, tehniški dan, priprava na kolesarski izpit, Mojstrana, 5. razred.
29. 5. 2020, tehniški dan, odpadni papir in izdelki, Mojstrana, 9. razred.
12. 6. 2020, tehniški dan, spretnostni poligon, Mojstrana, 5. razred.
12. 6. 2020, , tehniški dan, Moja stran Mojstrane (ogled poti po Mojstrani), Mojstrana, 6.
razred.
16. 6. 2020, tehniški dan, projekt CAP, Mojstrana, 4. razred.
16. 6. 2020, tehniški dan, gonila, Mojstrana, 5. razred.
17. 6. 2020, tehniški dan, Moja stran Mojstrane (ogled poti po Mojstrani), Mojstrana, 2. in 4.
razred.

4.3 Naravoslovni dnevi
-

17. 9. 2019, naravoslovni dan, naravoslovna učna pot, Vrata, 8. razred.
19. 9. 2019, naravoslovni dan, astronomija, Vrata, 8. razred.
9. 3. 2020, naravoslovni dan, sredozemsko rastje, Fiesa, 7. razred.
11. 3. 2020, naravoslovni dan, fizikalno-kemijske meritve z uporabo kompasa, orientacijski
pohod (raziskujemo vode), jezeri v Fiesi, Fiesa, 7. razred.
7. 4. 2020, naravoslovni dan, Dan zdravja, Mojstrana, 1.−5. razred.
22. 4. 2020, naravoslovni dan, Dan Zemlje, Mojstrana, 1.−6. in 9. razred.
17. 4. 2020, naravoslovni dan, virtualni ogled Dolenjske, 6.−9. razred.
22. 5. 2020, naravoslovni dan, gozd in travnik, Mojstrana, 1. razred.
26. 5. 2020, naravoslovni dan, travnik, Mojstrana, 3. razred.
29. 5. 2020, naravoslovni dan, veter on oblaki, Mojstrana, 2. razred.
11. 6. 2020, naravoslovni dan, Moja stran Mojstrane, Mojstrana, 5. razred.
12. 6. 2020, naravoslovni dan, elektrika, Mojstrana, 9. razred.
22. 6. 2020, naravoslovni dan, opazovanje rastlin in živali, Mojstrana, 4. razred.

4.4 Športni dnevi in ostale športne dejavnosti
-

12. 9. 2019, športni dan, pohod Mojstrana – Dovje, 1.−3. razred.
12. 9. 2019, športni dan, orientacija, Mojstrana, 4. in 6.−9. razred.
12. 9. 2019, športni dan, pohod, Debeli Rtič, 5. razred.
13. 9. 2019, športni dan, plavanje ion vodne dejavnosti, Debeli Rtič, 5. razred.
20. 9. 2019, športni dan, pohod Vrata, Vrata, 8. razred.
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11. 11. 2019, športni dan, ples, 1.−9. razred.
24. 1. 2020, športni dan, smučanje, Mojstrana, 3.−4. razred.
30. 1. 2020, športni dan, smučanje, Kranjska Gora, 5.−9. razred.
14. 2. 2020, športni dan, smučanje, pohod, drsanje, Kranjska Gora, 1.−4. razred.
5. 3. 2020, športni dan, tek na smučeh, Planica, 6. razred.
13. 3. 2020, športni dan, pohod ob obali in spoznavanje življenja v pršnem, bibavičnem in
priobalnem pasu, ribolov, Fiesa, 6. razred.
21. 5. 2020, športni dan, aktivnosti v naravi, Mojstrana, 1. razred.
25. 5. 2020, športni dan, igre ob vodi, Mojstrana, 1. razred.
27. 5. 2020, športni dan, pohod ob Savi, Mojstrana, 2. razred.
1. 6. 2020, športni dan, kolesarjenje, Kranjska Gora, Jasna, 9. razred.
22. 6. 2020, športni dan, pohod do Mlačce, Mojstrana, 2. razred.
23. 6. 2020, športni dan, pohod – Peričnik , Mojstrana, 3.−5. razred.

5 Izbirni predmeti (obvezni in neobvezni)
5.1 Likovno snovanje 1 in 2 − LIS 1 in LIS 2
1. Izbirni predmet LIS1 (7. razred)
Izbirni predmet LIS1 je potekal vsak teden po eno šolsko uro. Predmet je obiskovalo 6 učencev 7.
a razreda. Predmet se je izvajal v skladu z učnim načrtom in sicer po sklopih: risanje, slikanje,
kiparstvo. Učenci so sodelovali tudi na likovnih natečajih in izdelovali različne izdelke za šolo:
novoletne voščilnice, okras − sceno za prireditev ob 16. decembru, tematski okras šole glede na
letne čase.
Skupno smo realizirali 34/35 ur.
2. Izbirni predmet LIS2 (8. razred)
Izbirni predmet LIS2 je potekal vsak teden po eno šolsko uro. Predmet je obiskovalo 6 učencev 8.
a razreda. Predmet se je izvajal v skladu z učnim načrtom in sicer po sklopih: risanje, slikanje,
kiparstvo, grafika, prostorsko oblikovanje in kombinirana likovna področja. Učenci so sodelovali
tudi na likovnih natečajih in izdelovali različne izdelke za šolo: novoletne voščilnice, okras − sceno
za prireditev ob 16. decembru, tematski okras šole glede na letne čase.
Skupno smo realizirali 35/35 ur.
Učiteljica: Sonja Janša Gazič
5.2 Izbrani šport – nogomet
Pri programu izbirnega predmeta IŠP nogomet smo ključna znanja poskušali osvojiti na malce
drugačen način. Potekal je vsak torek 7. uro, vpisanih pa je bilo 11 učencev iz 7., 8. in 9. razreda.
Skupina je bila zanimiva, saj so bili v njej učenci, ki trenirajo nogomet v klubih in 6 učencev je
imelo status športnika. Učenci so se ur izjemno pridno in vestno udeleževali, zato sta bila
napredek in motivacija za šport res na visokem nivoju. Po uvodnih ponovitvah udarcev in strelov
ter pravilih igre smo kmalu prešli na igro in njene različice. Učenci so spoznali tudi zgodovino
nogometa, taktiko, tehniko, sojenje, šolski nogomet in vratarja.
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Vzdušje v sami skupini je bilo zelo dobro in učenci so bili zadovoljni s potekom predmeta. Skupini
se je prostovoljno pridružil še učenec 9. razreda, ki je nabiral sodniške izkušnje. Tako smo skozi
vse šolsko leto vodili tudi lestvice z rezultati.
Učenci so se udeležili medobčinskega tekmovanja na Jesenicah, kjer so zmagali in postali občinski
prvaki. Na področnem tekmovanju v Tržiču so nato zasedli odlično 3. mesto.
Pri urah na daljavo smo se predvsem posvetili kondiciji in ohranjali stik z žogo – vsak po svojih
zmožnostih.
Namen programa je bil pobliže spoznati nogomet in seveda poudariti zdrav, razvedrilni in
sprostilni značaj športa, kar nam je tudi uspelo.
Učiteljica: Meta Dobida Verdnik
5.3 Urejanje besedil
Izbirni predmet urejanje besedil je obiskovalo 12 učencev sedmega razreda in 1 učenec devetega
razreda. Učenci so pobližje spoznali urejevalnik besedil Word. V prvem ocenjevalnem obdobju
smo spoznavali funkcije Worda in njihovo uporabo. V drugem obdobju pa so učenci samostojno
izdelovali projektno nalogo o temi, ki si si jo sami izbrali.
Končne projektne naloge so bile v večini odlično izdelane. Učenci so vložili veliko truda, kar se je
v končnih nalogah tudi videlo. Zaradi epidemije letos učenci svojih nalog niso predstavili
sošolcem.
Učenci so sicer radi prihajali k predmetu, vzdušje je bilo zelo sproščeno in prijetno.
Učiteljica: Tina Orejaš
5.4 Obdelava gradiv – umetne snovi
Izbirni predmet obdelava gradiv – umetne snovi je obiskovalo 15 učencev in sicer 5 učencev iz 7
razreda, 5 učencev iz 8. razreda in 3 učenci iz 9. razreda. Učenci so spoznavali gradivo- umetne
snovi (plastika) ter njene lastnosti ter uporabo ob izdelavi zanimivih izdelkov: avtomobilček z
ohišjem iz penastega PVCja in motornim pogonom z jermenskim prenosnim mehanizmom ter
merilec hitrosti vetra. V času karantene, ko je delo potekalo od doma, so učenci izdelali izdelek iz
odpadne plastike po svoji zamisli. Pri delu smo uporabljali napravo za krivljenje umetnih snovi,
vrtalnik ter brusilni stroj. Tudi pri tem predmetu so se učenci urili v ročnih spretnostih,
natančnosti ter upoštevanju nevarnosti in zaščite pri delu. Učenci so radi prihajali k predmetu in
nadgrajevali svoje tehnično znanje in spretnosti.
Učiteljica: Jožica Višnar
5.5 Nemščina 1, 2 in 3
Nemščina 1
Obvezni izbirni predmet nemščina 1 (IP1) se je izvajal v 7. razredu. Predmet je obiskovalo 8
učencev, in sicer 7 učenk in 1 učenec. Predmet se je izvajal dvakrat tedensko, ob torkih (6. ura)
in petkih (5. ura). Delali smo po učbeniku Maksimal 1. Učenci so imeli delovni zvezek Maksimal
1, delali pa smo preko računalnika, preko irokus plus, kjer so interaktivne naloge ter z učnimi listi.
Izbirni predmet sem začela poučevati konec januarja, kjer smo ponovili zadnjo snov ter
nadaljevali s snovjo po učbeniku. Pred koronavirusom so pridobili ocene za 2. konferenco. Med
delom na daljavo so bile nekatere učenke zelo pridne in so kvize ter druge nujne naloge vedno
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oddale (pravočasno) ter se tudi vmes javljale ter poročale o svojem napredku. Drugi učenci in
učenke so se javljali občasno. Zaradi učencev sem morala zmanjšati obseg dela, kar je pomenilo,
da s snovjo nismo prišli do konca. Ostal nam je zadnji sklop, hrana.
Učenci so zelo počasni pri jemanju novih tem, nove besede se le neradi naučijo, bi pa veliko
poslušali glasbo. Med seboj se dobro razumejo, si pomagajo. Nekateri radi vprašajo o kaki temi,
vendar na splošno so razdeljeni na dva pola, eden zelo tih, ki se ne želi izpostavljati in drugi pol
precej glasen in z izraženim mnenjem.
Ob ponovnem vstopu v šolo smo preverili znanje, ki so ga usvojili med delom na daljavo. Nato
smo se osredotočili na slušno razumevanje nemškega jezika.
Nemščina 2
Obvezni izbirni predmet nemščina 2 (IP2) je obiskovalo 9 osmošolcev, in sicer 6 fantov in 3
dekleta. Izbirni predmet se je izvajal dvakrat tedensko, ob sredah in četrtkih, vedno ob 12.50 (6.
šolska ura). Pri pouku smo uporabljali učbenik Maksimal 2, učenci pa so imeli delovni zvezek
Maksimal 2. Veliko smo delali z učnimi listi kot tudi z irokus plusom ter interaktivnimi nalogami.
Ob pričetku dela na šoli smo najprej ponovili prejšnjo snov, nato pa nadaljevali s snovjo po
programu in učbeniku. Večina učencev se zanima za nemščino ter imajo že dobro znanje
nemščine. Delo pri obveznem izbirnem predmetu je zelo raznoliko in zanimivo, saj so učenci
zainteresirani za delo, kljub temu da so včasih glasni.
Ocene v drugi konferenci so pridobili ustno preko aplikacije zoom in vsi so bili zelo dobro
pripravljeni. Ob ponovnem vstopu v šolo smo pregledali in ponovili zadnjo snov ter začeli z
obravnavo zadnje snovi Moji plani (Meine Pläne), ki pa je ob koncu šolskega leta nismo uspeli
speljati do konca. Dokončanje in utrjevanje znanja nam ostane v naslednjem letu.
Nemščina 3
Izbirni predmet nemščina se je izvajal v 9. razredu, dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih od 7.30
do 8.15 (predura). Učencev je bilo 12, in sicer 8 fantov in 4 dekleta. Izbirni predmet je potekal
zelo mirno, razred je bil izredno miren, vendar so učenci zelo dobro sodelovali med seboj in pri
pouku.
Učenci učbenikov ali delovnih zvezkov niso imeli, delala sem z učnimi listi ter predvsem z
delovnim zvezkom ZNAM ZA VEČ nemščina 3.
S poučevanjem sem pričela konec januarja. Takrat smo najprej ponovili zadnjo snov, nato pa
nadaljevali po učnem načrtu. Ravno pred delom na daljavo smo začeli z zelo težko snovjo, s
sklanjanjem pridevnikom, ki pa smo jo kljub temu speljali do konca. Nekateri učenci in učenke so
se redno javljali in sodelovali ter reševali preverjanja znanja, medtem so se drugi komaj enkrat
ali dvakrat oglasili preko e-maila. Ocenjevanje je potekalo preko aplikacije zoom in večina
učencev se je zelo dobro naučila, drugim je šlo težje, kljub temu so vsi pridobili pozitivno oceno.
Ob ponovnem vstopu v šolo smo se osredotočili na slušno in bralno razumevanje z nemškimi filmi
in besedili.
Učiteljica: Andreja Rupar Bizovičar
5.6 Šport za sprostitev
Šport za sprostitev je v šol. letu 2019/20 obiskovalo 5 učencev 7. razreda ter en učenec 9. razreda.
Dejavnost je potekala ob torkih preduro. Vsi učenci so opravili program načrtovanih vsebin.
Seznanili smo se s športi, ki jih ni moč izvajati znotraj rednega pouka. Preko športnih vsebin
predvsem nogometa, dvoranskega hokeja, košarke, kolesarjenja in plavanja so učenci spoznavali
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biopsihosocialni vpliv gibanja na človeka, oziroma v kolikšni meri je gibanje pomembno za
človekovo telesno in duševno zdravje in počutje. Opravili smo skupno 34 ur, kar je 97 %
realizacija.
Učitelj: Rok Brezavšček
5.7 Šport za zdravje
Pri programu izbirnega predmeta šport za zdravje smo ključna znanja poskušali osvojiti na malce
drugačen način. Potekal je vsako sredo 7. uro, vpisanih pa je bilo 16 učencev. Skupina je bila
zanimiva, saj je bila kombinacija 7., 8. in 9. razreda. Ure so bile dinamične in pestre. Športe smo
poskušali delno izvajati v naravi. Tako smo se odpravili na pohod, tekli po gozdu. Seveda smo
spoznali tudi ples, aerobiko, badminton, namizni tenis, floorball, igre z žogo, kjer je bila v ospredju
odbojka. Sodobne športno-rekreativne vsebine smo spoznali glede na možnosti okolja. Učenci so
se preko celega šolskega leta spoznavali z različnimi športnimi zvrstmi, za katere v času samega
pouka ni predvidenega časa. Spoznali smo se tudi z osnovami prve pomoči in opozorili na
škodljivosti dopinga ter si ogledali film. Veseli me, da smo pozimi lahko izvajali drsanje na bližnjem
drsališču in se lopatkali ter sankali na smučišču. Spoznali smo se tudi z vsebinami poštenega
športa ter gojili fair play odnos skozi vse skupne ure.
Namen programa je bil približati šport učenčevim potrebam, interesom in željam, omogočiti
spoznavanje novih športov in seveda poudariti razvedrilni in sprostilni značaj športa, ki močno
vpliva na zdrav način življenja, kar nam je tudi uspelo. V času poučevanja na daljavo so učenci
opravljali različne naloge in ostajali v dobri telesni pripravljenosti. Tudi sami so opazili, kako
pomembno je gibanje za zdravo življenje.
Izvajanje izbirnega predmeta šport za zdravje pozdravljam in menim, da je doprinos učencem,
saj v današnjem času brez kontinuiranega gibanja in športa, kot načina življenja ne gre.
Učiteljica: Meta Dobida Verdnik
5.8 Neobvezni izbirni predmet računalništvo
Neobvezni izbirni predmet računalništvo je izbralo 33 učencev četrtega, petega in šestega
razreda. Zaradi številčnosti učencev in prostorske omejenosti, sem predmet izvajala v dve
skupinah. Prvo skupino so obiskovali učenci 6. a, 6. b in polovica 5. razreda, drugo skupino pa
preostali učenci 5. razreda in učenci 4. razreda. Deloma so bili učenci razvrščeni tudi glede na
predznanje, saj so nekateri ta predmet že obiskovali v preteklem letu.
Pri pouku smo najprej obravnavali zgradbo in delovanje računalnika. Skupaj smo tudi razstavili
računalnik na posamezne komponente, da so učenci videli njegovo notranjost. Sledile so osnove
dela z računalnikom, kot je shranjevanje, kopiranje dokumentom, delo z mapami in podobno.
Naredili smo tudi nekaj vaj tipkanja. Nato smo se lotili programiranja v Scratchu, kjer so učenci
spoznavali algoritme, zanke, vejitve, spremenljivke… Naučili smo se tudi, kako izdelamo
predstavitev v programu Powerpoint.
Delo z obema skupinama je bilo ustvarjalno. Malo nam je zagodla epidemija, vendar smo uspeli
tudi na daljavo ustvariti svojo igrico, ki je vsebovala večinoma vse znanje, ki smo ga pri
programiranju usvojili.
Učiteljica: Tina Orejaš
5.9 Neobvezni izbirni predmet nemščina
Neobvezni izbirni predmet nemščina je obiskovalo 16 učencev, in sicer iz 4. a razreda 4 učenke,
iz 5. a razreda 1 učenec, iz 6. a razreda 7 učencev (3 učenke in 4 učenci), iz 6. b razreda 4 učenci
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(2 učenki, 2 učenca). V razredu je bilo tako 9 deklet in 7 fantov. Predmet se je izvajal ob
ponedeljkih in petkih od 7.30 do 8.15.
Delo s to skupino je bilo zelo težko, saj so nekateri že obiskovali nemščino in so imeli znanje od
prej, nekateri pa so šele začeli z usvajanjem nemščine. Kljub temu so bili vsi zelo radovedni in so
veliko spraševali.
Učenci niso imeli učbenika ali delovnega zvezka, delali smo z učnimi listi ter uporabljali različne
pesmi, zgodbe iz youtube kanala. Obravnavali smo teme: števila do 100, modalni glagol morati in
smeti, barve, deli telesa, počutje, rojstni dan, bolan sem, živali (divje, domače ter živali na
kmetiji). Nekatere teme smo obravnavali pri delu na daljavo, prav tako je ocenjevanje potekalo
sprva preko aplikacije ARNES VID, nato pa smo morali zaključiti preko aplikacije zoom, saj smo
imeli kar nekaj težav. Učenci so bili dobro pripravljeni in so dobili dobre ocene.
Pri delu na daljavo smo se dotaknili tudi teme jezikov, nemščine v Sloveniji oz. germanizmov. Ob
vstopu v šolo so bili razdeljeni v matične učilnice, kljub temu smo nadaljevali z urami nemščine,
posvetili pa smo se pravljicam, predvsem Grimmovim pravljicam.
Učiteljica: Andreja Rupar Bizovičar
5.10 Neobvezni izbirni predmet angleščina – 1. razred
Letos se je petič izvajala v prvem razredu. Obiskovali so jo vsi učenci. Pouk je potekal ob torkih in
četrtkih peto šolsko uro.
Izvedli smo 71 ur, kar pomeni, da je realizacija predmeta 101 %.
Učenci so snov spoznavali preko petja, plesa in igre. Učenci so potrebovali le zvezek, delovnih
zvezkov nisem uporabljala. Letošnja skupina je bila pasivna, kar se tiče usvajanja novega znanja,
učenci so potrebovali veliko zunanje spodbude za sodelovanje.
Pri preverjanju znanja so učenci dosegali nižje rezultate, kot so jih prejšnje generacije. Po
pregledu stanja po 8 tedenskem izobraževanju na daljavo sem ugotovila, da nekaj učencev ni
sledilo navodilom, snovi za angleščino od doma niso spremljali.
Skupina je bila čez celo leto zelo živahna, učenci so potrebovali nenehno postavljanje mej, kljub
preteku celega šolskega leta nekateri učenci še vedno niso upoštevali pravil, so se sporekli med
igrami ali pa klepetali in motili ostale sošolce. Tako smo dejavnosti morali večkrat prekiniti ali pa
jih nismo izvajali do konca.
Učiteljica: Špela Skodlar
5.11 Neobvezni izbirni predmet – šport
V program neobveznega izbirnega predmeta so bili vključeni učenci 4., 5. in 6. razreda. Dejavnost
je potekala v dveh skupinah in sicer 4. in 5. razred ena ura tedensko ter 6. razred ena ura
tedensko. Učencem so bile posredovane vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni vadbi in
so bile zasnovane tako, da smo spodbujali razvoj ključnih gibalnih sposobnosti. Vključene so bile
tudi tiste vsebine, ki jih v redni pouk športa ne vključujemo. Tako smo s programom dopolnili ter
popestrili redne ure predmeta šport. Opravili smo skupno 34 ur, kar je 97 % realizacija.
Učitelj: Rok Brezavšček

6 Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti so še vedno povezovalni dejavnik med šolo in krajem pa tudi v okviru občine
in širšega medobčinskega sodelovanja. Učenci se prostovoljno vključujejo v razne dejavnosti, kjer
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pridejo do izraza njihove sposobnosti, ustvarjalnost, motivacija in interes. Brez dobrih mentorjev
krožki ne morejo biti uspešni, pri tem so najbolj aktivni ravno učitelji in učiteljice.
V tem šolskem letu bi posebej pohvalila muzikal, saj so intenzivno vadili in pripravili predstavo ob
krajevnem prazniku in dnevu šole.
6.1 Mladinski in otroški pevski zbor
V šolskem letu 2019/2020 je v otroškem pevskem zboru prepevalo 18 učencev od 1. do 4.
razreda. Vaje so potekale vsak četrtek 6. in 7. uro. Pevci so v večini pokazale dober glasbeni
potencial. Za delo so bili zavzeti. Zelo navdušeno so prepevali pesmi, ki smo jim dodali
koreografijo.
Delo zbora je od sredine marca potekalo na daljavo. Zaradi pandemije je bilo nekaj prireditev na
katerih bi se predstavili žal odpovedanih.
Nastopi v šolskem letu 2019/2020:
12. 12. 2019: proslava ob dnevu šole – nastop v glasbeno - gledališki predstavi »Če sanje lahko
sanjaš jih lahko uresničiš«
9. 1. 2020: Območno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
7. 2. 2020: Proslava ob kulturnem prazniku
V šolskem letu 2019/2020 je v mladinskem zboru prepevalo 13 učencev od 5. do 9. razreda Vaje
so potekale vsak torek 6. in 7. uro. Skupina je na vajah pokazala veliko glasbenega potenciala,
veliko pevcev je izrazilo željo po petju solističnih delov, kar me je pozitivno presenetilo. Vaje so
potekale v prijetnem in sproščenem vzdušju.
Glavni nastop za katerega smo se pripravljali je bil nastop v glasbeno - gledališki predstavi »Če
sanje lahko sanjaš jih lahko uresničiš«, ki smo jo uprizorili ob dnevu šole. Poleg skladb za
predstavo smo prepevali tudi skladbe iz zakladnice popa in muzikala.
Od sredine marca so vaje potekale na daljavo. Zaradi pandemije je bilo žal odpovedano tudi nekaj
prireditev na katerih bi nastopili.
Mentorica: Petra Čebulj
6.2 Muzikal
V šolskem letu 2019/20120 je pri muzikalu sodelovalo 14 učencev. Stalnega termina srečanj
nismo imeli, srečevali pa smo se v prvi polovici leta. Obiskovali so ga učenci od 5. do 9. razreda.
Glavni cilj srečanj je bil postavitev glasbeno-gledališke predstave »Če sanje lahko sanjaš jih lahko
uresničiš«, ki smo jo uprizorili ob dnevu šole, 12. 12. 2019. Učenci so na vajah so sodelovali zelo
zavzeto, imeli so veliko svojih idej, ki smo jih poizkušali vključiti v predstavo. Predstava je nastala
v sodelovanju s pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora ter otrok iz Vrtca Mojstrana.
Mentorica: Petra Čebulj
6.3 Pravljično-ustvarjalni krožek
Pravljica je kakor čarobno ogledalo, ki odslikava naš notranji svet in nakazuje korake, ki so
nepogrešljivi za naš razvoj. Pravljica je most med otrokom in odraslim, most med svetom
realnosti, v katerem živimo odrasli in svetom domišljije, v katerem živi otrok. Ob pravljicah so
otroci razvijali bogatejši besedni zaklad. Pravljice so jim omogočale, da se vsak sam nauči soočati
in spopadati s problemi, razvijale so otrokovo domišljijo, mu razlagale zanj prezahtevne stvari
(duhovi, strah), ga spodbujale k igri in sprostitvi (risanje, izrezovanje, gibanje). Otroci so si ob
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poslušanju pravljic ustvarjali domišljijske slike, ki jim dajo možnost »treniranja« možganov,
grajenja občutka realnosti, logičnega mišljenja in ustvarjalnosti.
Z ustvarjanjem različnih izdelkov iz najrazličnejših materialov so otroci razvijali svojo domišljijo,
ki je zelo pomembna za njihov razvoj. Poleg neizmernega užitka so lahko izražali svojo
kreativnost, ideje in ustvarjalnost. Preprosto ustvarjanje, ki vključuje izrezovanje, lepljenje,
barvanje in risanje, je otroke vodilo skozi prekrasen svet ustvarjalnosti.
Ustvarjanje ima še mnogo drugih prednosti. Vključuje namreč tudi poučne elemente, saj so otroci
skozi ustvarjanje pridobivali občutek za oblike in velikosti, spoznavali so barve in se učili
uporabljati ravnilo.
Interesna dejavnost je bila namenjena učencem 1. in 2. razreda, ki radi poslušajo pravljice in tudi
radi ustvarjajo. Krožek je obiskovalo 14 učencev. Zaradi prevelikega števila ur delovne obveznosti
mentorice je pravljično- ustvarjalni krožek deloval le do vključno 28. 11. 2019.
Mentorica: Barbara Jovanović
6.4 Verižni eksperiment
Verižni eksperiment je v tem šolskem letu potekal tretjič in sicer v sodelovanju z Ljudsko univerzo
in mentorjem, profesorjem v pokoju, Stanetom Arhom. V projektu so bile udeležene 3 učenke, ki
so najprej izoblikovale idejo, nato pa začele z izvedbo posameznih delov. Naslov letošnjega
projekta so ZNAMENITOSTI SVETA. Ker v tem šolskem letu dela nismo dokončali, bomo
nadaljevali v naslednjem. Gospod Stane Arh načrtuje državno srečanje Verižnega eksperimenta
jeseni 2020 na Jesenicah, zato upamo, da se ga bomo z našim projektom udeležili. Zopet bi se
zahvalila Stanetu Arhu, ki je s svojim navdušenjem in predanostjo tudi v tem šolskem letu
prenašal znanje iz starejših na mlajše ter smo po njegovi zaslugi dobro zastavili projekt.
Mentorica: Jožica Višnar
6.4 Urejanje šolskega vrta
V letošnjem šolskem letu sem kot mentorica interesne dejavnosti z naslovom Urejanje šolskega
vrta prevzela skrb za tri visoke zelenjavne grede ob šoli, skalnjak ter cvetlično zasaditev v okolici
šole.
Na interesno dejavnost, ki bo potekala po pouku po sprotnem dogovoru se je prijavilo 7 učenk in
učencev od 4. do 7. razreda.
V mesecu oktobru smo se prijavili na projekt z naslovom Unesco vrtički.
Cilji naših srečanj so naslednji:
- promovirati delovno vzgojo učencev na šolskem vrtu, z namenom poudariti pomembnost
samooskrbe in zdrave pridelave vrtnin v lokalnem okolju,
- povezati vsebine različnih naravoslovnih predmetov znotraj šolskega kurikuluma,
- praktično učenje osnov ročnega dela,
- opazovanje rasti in razvoja rastlin,
- ustvariti urejeno in naravno okolico šole, ki bo ponos vsem krajanom, zaposlenim ter vsem
učenkam in učencev naše šole.
Program dela:
JESEN
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a) Opleli bomo 3 visoke zelenjavne grede ter jih pripravili na zimo.
b) Odstranili bomo plevel s skalnjaka ter zrahljali zemljo okoli že nasajenih trajnic v skalnjaku.
Posadili bomo še kakšno novo trajnico ter spomladi ugotovili, če je prezimila.
c) S hišnikovo pomočjo bomo izdelali kompostnik, na katerega bomo odnašali plevel.
d) Pred šolo na manjši zelenici bomo naredili nova cvetlična otoka, v katere bomo nasadili
čebulice narcis in tulipanov.
ZIMA
a) Poskrbeli bomo za zimsko dekoracijo pred vhodom v šolo v prazničnem času.
b) Posejali bomo semena planike ter jih poskusili vzgojiti za spomladansko zasaditev na
skalnjaku pred šolo.
POMLAD
a) Odstranili bomo plevel s skalnjaka ter z visokih zelenjavnih gredic.
b) Posadili in posejali bomo zelenjavo ter začimbe.
c) Skrbeli bomo, da bo šolski zelenjavni vrt kar najbolj obrodil.
d) Ko bodo narcise in tulipani odcveteli, bomo nasadili cvetoče trajnice, ki bodo cvetele tudi
v času poletja.
e) Opazovali bomo rast in razvoj rastlin na vseh omenjenih površinah.
f) V mesecu maju bomo napisali evalvacijsko poročilo s fotoreportažo ter ga objavili na
spletni strani šole.
g) Ob koncu šolskega leta bomo pripravili spomladanski piknik, na katerem bomo zaključili z
našim projektom Unesco vrtički.
e) JESEN
Opleli smo 3 zelenjavne grede ter jih pripravili na zimo. Plevel smo odnašali na nov kompostnik v
bližini gred.
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Plevel

G

Grede so pripravljene za zimo.
Odstranili smo plevel s skalnjaka ter zrahljali zemljo okoli že nasajenih trajnic v skalnjaku.
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Na zelenici pred šolo smo se odločili, da naredimo cvetlični otoček, ki ga bomo obdali s kamni. Po
kamne smo se odpravili do Save ter jih s samokolnico pripeljali do šole. Ob postavljanju kamnov,
smo se odločili, da bo imel cvetlični otoček obliko srca.

S hišnikovo pomočjo smo odstranili travo ter otok napolnili z novo zemljo. Skrbno smo načrtovali
posaditev čebulic spomladanskih cvetlic (Crokusi, tulipani, narcise) glede na višino rasti ter barvo.
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Da pa jeseni cvetlični otok ne bi ostal prazen, smo nasadili še drobne mačehe, ki bodo lepšale
zelenico do prvega snega.

V

V mesecu oktobru so nam predstavniki TNP-ja poklonili visoko gredo, jo napolnili s plastmi, ki so
potrebne za visoko gredo ter jo pripravili za zimo.
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k

V jesenskem času smo presadili tudi vse lončnice, ki krasijo šolsko zbornico.
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f) ZIMA:
V mesecu decembru smo poskrbeli za praznično ureditev vhoda v šolo. Nabrali smo borove veje,
pobarvali storže ter pred vhodom postavili praznične aranžmaje.

g) POMLAD:
Spomladi nam je vrtnarske načrte prekrižal koronavirus. Ko smo se vrnili v šolo, se nismo smeli
mešati, našo vrtnarsko druščino pa sestavljajo člani in članice iz različnih oddelkov. Skupaj smo
se odločili, da zelenjavne grede letos ne uredimo, ker smo bili za setev že prepozni. Posadili smo
le semena buč, ki jih bomo jeseni uporabili za jesensko dekoracijo, opleli cvetlične otočke pred
šolo ter prerahljali zemljo v skalnjaku.
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Odstranili smo stebla, liste tulipanov ter narcis ter nasadili poletne cvetlice, ki bodo krasile
zelenico pred šolo v poletnem času, ko bomo mi na počitnicah.
jkj

Mentorica: Špela Noč
6.5 Zaplešimo!
Z izvedbo interesne dejavnosti smo pričeli v mesecu septembru in končali v mesecu juniju. Naše
srečanje je potekalo enkrat tedensko – ob torkih, 6. uro.
Vpisanih je bilo 16 učencev (1.–3. razreda).
V času šolanja na daljavo sem učencem posredovala različne dejavnosti, s katerimi so lahko lažje
premagovali drugačne, posebne, stresne dneve: meditacije, druge tehnike sproščanja doma in v
naravi, plesne koreografije, izzive … Ena učenka je plesni izziv poslala tudi meni. Z veseljem sem
se odzvala in ga opravila.
Ugotavljam, da učencem zelo godijo dejavnosti, pri katerih umirijo duha. Zelo radi so imeli ure,
pri katerih smo se skozi gibanje telesa umirjali.
V naslednjem šolskem letu bi ohranila ta način dela, saj opažam, da potrebujejo tako fizično kot
duhovno sprostitev.
Mentorica: Vesna Režonja
6.6 Turistični krožek
Turistični krožek je v letu 2019/2020 obiskovalo deset učencev. Sredi leta je en učenec prenehal
obiskovati krožek zaradi pomanjkanja časa.
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Za turistični krožek smo imeli namenjeni dve uri tedensko, srečevali pa smo se ob četrtkih, šesto
in sedmo šolsko uro.
Glavni cilji, ki smo si jih zastavili so bili:
- stojnica s sladicami ob prihodu Miklavža na Trgu Olimpijcev,
- sodelovanje na natečaju NAJ tematska pot,
- predstavitev tematske poti Moja stran Mojstrane na srečanju Unesco središča Gorenjske,
- vodenje po tematski poti za učence OŠ 16. decembra Mojstrana (1. -6. razred)
- sodelovanje na občnem zboru TD Dovje – Mojstrana,
- sodelovanje na tekmovanju za Zlato kuhalnico,
- pomoč pri valeti.
Letošnje šolsko leto smo se veliko bolj posvetili projektu vodenja po domačem kraju za
osnovnošolce 1. in 2. triade. Že v lanskem letu zasnovano pot po Mojstrani z naslovom Moja stran
Mojstrane smo pripeljali do zadnje točke, ko smo lahko pričeli z vodenjem. Prijavili smo se tudi
na tekmovanje NAJ tematska pot, kjer smo dosegli kar lepo uvrstitev. Od 28 prijavljenih poti smo
dosegli 8. mesto, na kar smo zares ponosni.
V sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem in TD Dovje-Mojstrana smo oblikovali dan
dejavnosti, ki smo ga in ga bomo tudi v prihodnje ponudili slovenskim šolam. Dejavnost smo
najprej predstavili na Unesco srečanju gorenjskih šol. Prijavili smo nov Unesco projekt, kjer smo
na predstavitev domačega kraja povabili vse šole iz slovenske mreže Unesco šol. Ker nam je
načrte prekrižala epidemija, vodenja nismo uspeli izvesti. Po vrnitvi v šolo, pa nam je uspelo po
poti popeljati učence naše šole od 1. do 6. razreda.
Zaradi kriznih razmer je bilo odpovedano tekmovanje za Zlato kuhalnico. Tudi pri občnem zboru
TD Dovje - Mojstrana in na valeti nismo mogli sodelovati. Vse prej načrtovane cilje pa nam je
uspelo doseči.
Upamo, da bomo v naslednjem šolskem letu lahko ponudili vse tisto, kar nam letos ni uspelo.
Nameravamo ponovno prijaviti Unescov projekt, povečati skupino vodičev in razširiti ponudbo
vodenja na vse slovenske osnovne šole. Seveda brez pomoči TD in Slovenskega planinskega
muzeja ne bomo zmogli, zato prosimo za sodelovanje tudi vnaprej.
Pot bi radi predstavili tudi članicam in članom TD, upamo, da v naslednjem šolskem letu.
Vizija za naprej pa je, da pot še razširimo in vanjo vključimo tudi zgodovino Dovja.
Zaradi epidemije smo izvedli manj ur kot je bilo načrtovanih, in sicer 49 od 70.
Mentorica: Jerca Bogataj
6.7 Nemščina
Interesna dejavnost nemščina se je izvajala enkrat tedensko, in sicer ob sredah od 13.35 do 14.20.
Interesno dejavnost je obiskovalo 14 učencev, in sicer 3 iz prvega razreda, 6 iz drugega razreda
in 5 iz tretjega razreda. Interesno dejavnost je obiskovalo 8 deklet in 6 fantov.
Pri interesni dejavnosti smo gledali nemške kratke (poučne) zgodbe, peli in plesali na nemške
pesmi, se igrali spomin s hrano. Dotaknili smo se tem kot so hrana in pijača, zelenjava in sadje,
zajtrk in kosilo, živali. Večkrat smo zavrteli pesem Schnappi, das kleine Krokodil.
Ker sem interesno dejavnost prevzela od kolegice zadnji teden januarja, sem otroke šele začela
spoznavati.
Nekatere učence je nemščina zelo zanimala, medtem ko se drugi prišli bolj za druženje s prijatelji.
Zaradi situacije s COVID-19 učencev nisem želela obremenjevati preveč, zato med tem časom
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nisem pošiljala gradiva za interesno dejavnost nemščina, ker se mi je zdelo bolj pomembno, da
se osredotočijo na pouk na daljavo, ki je bil že dovolj zahteven.
Mentorica: Andreja Rupar Bizovičar
6.8 Planinski krožek
V planinski krožek se je v š. l. 2019/20 prijavilo 50 učencev od 2. do 9. razreda. Planinske tabore
in pohode pa je v povprečju obiskovalo od 10 do 20 otrok.
Program planinskega krožka je potekal v okviru MO Dovje Mojstrana. Učenci - mladi planinci so
imeli na voljo različne pohode v času jeseni in zime vse do pomladi, ko je naše načrte prekrižala
karantena in so bila vsa druženja v skupinah otrok iz različnih razredov prepovedana.
Planinsko dejavnost smo pričeli z jesenskim pohodom do Peričnika in naprej do Višjeka. Učenci
so poleg gibanja na svežem zraku raziskovali rožice ter zdravilna zelišča.
V oktobru smo z 12 otroki izvedli pohod v Mlinco. Po potkah in planinskih oznakah smo se
vzpenjali proti cilju. Občudovali smo prekrasne jesenske barve in ujeli pisanost v objektiv foto
aparata. V uri in pol smo prišli do cilja, si privoščili malico, se malo poigrali in se vrnili domov.
Zadnji dan novembra smo izpeljali tradicionalni pohod z Raven z baklami in našo četico pripeljali
vse do Trga olimpijcev v Mojstrani, kjer se je odvijalo Miklavževanje s stojnicami, kjer so svoje
izdelke prodajali učenci naše šole (učenci od 1. do 5. razreda).
V januarju smo se z društvenim kombijem in avtomobili nekaterih staršev otrok odpeljali do
Belopeških jezer. Od tam smo jo s sankami mahnili do koče Zachii (približno dve uri hoje). Med
hojo so otroci uživali ob kepanju in igranju na snegu. Na koči smo se malo okrepčali, nato pa smo
se s sankami spustili v dolino. Ob povratku smo si vzeli čas, da smo si ogledali jezero in še enkrat
pomalicali. Doživeli smo zelo lep dan in zelo velik obisk naših mladih planincev v sodelovanju z
njihovimi starši.
V februarju je bil izveden še zadnji pohod v tem šolskem letu. Odpravili smo se po naši krasni
okolici Belce in slapov Skočnikov.
Vsi plani v nadaljevanju vključno s taborom AAA in pohodom na Triglav so bili zaradi razmer
odpovedani.
Velika zahvala gre naši načelnici MO Vesni Lotrič, njeni predanosti, navdušenju, povezovanju
mladih, starejših, planinskih društev, sekcij ter pestri vsebini, ki jo ponuja vsako leto.
Ostali člani MO v tem letu smo bili: Alenka Čebašek, Ivančica Adamek, Nina Možina, Andrej
Skumavc, Aljaž Ravnikar, Lea Klančnik, Maja Kesič, Žan Novak-Zupanc, Tim Peternel, Leto Križanič
Žorž in mentorica Jožica Višnar.
Mentorica: Jožica Višnar
6.9 Naravoslovni krožek
Naravoslovni krožek so obiskovali 4 učenci 8. razreda.
Učenci so krožek obiskovali vsak petek pred poukom. Učenci so bili zelo motivirani in so sami
soustvarjali vsebine dejavnosti, ki smo jih predelali.
Vodilna nit, ki se je vlekla skozi celo leto je bila vivaristika in sicer gojenje paličnjakov v insektariju
ter skrb zanje. Večkrat smo v učilnico prinesli tudi živali gozdnih tal in jih opazovali določeno
obdobje nato pa smo jih vrnili nazaj v naravo. Pri tem smo se učili odgovornega ravnanja z živimi
bitji in razvijali pozitiven in odgovoren odnos. V okviru naravoslovnega krožka smo opazovali
šolsko krmilnico, valilnice in netopirnico v okolici šole in jih tudi redno spremljali. Učili smo se
mikroskopiranja in večkrat opazovali življenje celinskih vodah. Izvajali smo enostavne poskuse in
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tako spoznavali različne metode in tehnike laboratorijskega dela. Učenke so sodelovale tudi pri
pripravi poskusov za tekmovanje Kresnička in pomagale pri izvedbi.
V tem šolskem letu smo skupaj realizirali samo 17 ur, ker krožka po razglasitvi epidemije nismo
več izvajali.
Mentorica: Andreja Kero
6.10 Prometna vzgoja
V okviru SPV Kranjska Gora smo v avgustu začeli z načrtovanjem in korekcijo varnih šolskih poti,
ter s pripravo na prvi šolski dan. V začetku septembra je delovala tudi šolska prometna služba.
Učenci višjih razredov so pred začetkom pouka dežurali ob dovozni poti proti šoli, opozarjali
mlajše otroke na pravilno prečkanje ceste, ter starše na nedovoljeno parkiranje ob dovozu do
šole. Sodelovali smo s policisti in z redarsko službo.
Učence prvih razredov je v oktobru obiskal vodja okoliša, policist Roland Brajič, razdelil jim je
zloženke Varna šolska pot in jih seznanil s prometnimi pravili in predpisi. Skupaj z njim so prehodili
varne šolske poti v okolici šole.
Od novembra do marca smo z učenci 5. razreda pri urah prometnega krožka obdelali teoretične
vsebine, ki so pomembne za opravljanje kolesarskega izpita, seznanili so se s cestno prometnimi
predpisi in spoznavali prometne znake. Razdeljeni so bili v dve skupini, ki sta se tedensko
menjavali. Zaradi zaprtja šole ob pojavu korona virusa smo s teoretičnimi vsebinami nadaljevali
na daljavo preko spletnih učilnic.
V juniju, ko so se učenci vrnili v šolo, smo ob posebnih pogojih, ki jih je predpisal NIJZ, izvedli
teoretični del izpita. Uspešno ga je opravilo 20 učencev, trije učenci pa ga bodo ponovili v
jesenskem času.
Uspešno smo izpeljali tudi vožnjo na spretnostnem poligonu v obliki tehniškega dne. Pregled
koles s strani policista ni bil mogoč, zato bodo učenci nalepko Varno kolo pridobili v septembru.
Zaradi razglašene epidemije nismo opravili cestne vožnje in kolesarskega izpita. Prav tako nismo
realizirali šolskega in medobčinskega tekmovanja Kaj veš o prometu. Dejavnosti smo prestavili na
jesenski čas.
V juniju sta prvošolce obiskala predsednik SPV Kranjska Gora Roland Brajič in direktorica občinske
uprave Vesna Okršlar. Nagradila sta jih za vestno nošenje rumenih rutic. Podelitev je potekala
pod posebnimi pogoji izven šolskih prostorov. Prvošolčki so dobili majice z znakom SPV Kranjska
Gora in multifunkcijske rutke – bandane.
Celo šolsko leto smo sodelovali s policistom Rolandom Brajičem in policistko Sandro Roner, ki sta
s petošolci opravila izobraževalne dejavnosti povezane s projektom Policist Leon. Obdelali so tudi
veliko vsebin, povezanih s prometno in osebno varnostjo.
V maju smo v sodelovanju s SPV Kranjska Gora načrtovali izvedbo programa Kolesarčki za vrtec
in prvo triado ter program Jumicar za učence od 3. do 5. razreda ter lutkovno predstavo Nika in
promet. Žal načrtovanega nismo mogli izpeljati in z izvajalci smo se dogovorili za izvedbo v
septembru, če bodo pogoji dopuščali ...
Mentorica: Vesna Jus
6.11 Angleška bralna značka
V šolskem letu 2019/2020 so pri angleški bralni znački BOOKWORMS sodelovali učenci 6. razreda,
7. razreda, 8. razreda in 9. razreda. Učenci, ki so sodelovali pri bralni znački, so brali knjige v šoli
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pod mojim mentorstvom, predvsem pa doma. Učenci so se udeležili spletnega tekmovanja, kjer
so osvojili bronasta priznanja.
Pri EPI angleški bralni znački sodelovali učenci 3. in 4. razreda. Vsi učenci, ki so sodelovali, so
prejeli vsaj eno priznanje, zlato, srebrno ali bronasto. Z učenci, ki so mlajši, smo brali skupaj ob
ponedeljkih preduro. Za tekmovanje, ki smo ga izvedli marca, so učenci prebrali po tri knjige na
vsaki stopnji, nato pa reševali naloge na tekmovalnih polah.
Mentorica: Andreja Hrovat
6.12 Vesela šola
V šolskem letu 2019/20 sem vodila priprave na omenjeno tekmovanje, in sicer za učence 8.
razreda. Le-te so se začele septembra 2019, in sicer smo se z učenci sestajali po dogovoru
(navadno ob ponedeljkih preduro), kakor je razvidno iz dnevnika. Realizirala sem 24 ur; izpeljala
šolsko tekmovanje (marec 2020). Državno tekmovanje zaradi epidemije korona virusa ni bilo
izpeljano; udeležila naj bi se ga Ajda Kemperle.
Cilji tekmovanja v znanju Vesele šole so na primer:
- seznanjanje s koristnimi spletnimi stranmi;
- utrjevanje znanja angleščine;
- urjenje sposobnosti reševanja nalog in razumevanja;
- širjenje znanja.
Šolskega tekmovanja so se udeležili osmošolci Ajda Kemperle, Tezej Križanič Žorž, Živa Melihen.
Bronasto priznanje je osvojila Ajda Kemperle.
Državno tekmovanje zaradi epidemije korona virusa ni bilo izpeljano; udeležila naj bi se ga Ajda
Kemperle.
Mentorica: Polona Žagar
6.13 Nemška bralna značka
Nemška bralna značka se je izvajala enkrat tedensko ob četrtkih ob 13.50 (7. šolsko uro). Nemško
bralno značko so obiskovali 4 učenci, in sicer dva učenca iz osmega razreda, učenka iz sedmega
razreda in učenec iz devetega razreda. Pri prejšnji učiteljici je nemško bralno značko obiskovalo
5 učencev in učenk, vendar je ena učenka prenehala, saj se je posvetila drugim tekmovanjem.
Z učenko iz 7. razreda smo prebrali knjigo Onkel Karl und die Pinguine (Jane Cadawallader), z
učenci iz 8. razreda smo prebrali Die Bremer Stadtmusikanten (Grimm Märchen) in z učencem iz
9. razreda smo brali knjigo Der Zwerg Nase (Wilhelm Hauff).
Z učenci smo se dobili štirikrat in sicer trikrat v šoli, pred tekmovanjem pa sem jim poslala še
naloge in vaje preko e-pošte, saj so učenci ostali doma zaradi korona virusa.
Prvi dve srečanji smo preživeli ob branju knjig in razumevanju prebranih knjig. Pogovarjali smo se
o glavnih likih, njihovih posebnostih, o podobnostih, razlikah, o pomembnosti inštrumentov.
Pogovorili smo se tudi o pridevnikih (protipomenke), o simbolih, o nenavadnih primerih, ki se
pojavljajo v pravljicah. Na tretjem srečanju sem razdelila tekmovalne kode, nato pa smo preverili
njihovo razumevanje zgodb.
Od štirih učencev, so trije sodelovali pri nemški bralni znački Bücherwurm in vsi trije so dosegli
lepe rezultate in bronasta priznanja.
Mentorica: Andreja Rupar Bizovičar
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6.14 Igrajmo se
Krožek Igrajmo se smo izvajali od meseca oktobra do začetka meseca marca. Izvajanje je bilo nato
zaradi izrednih razmer prekinjeno. Učenci so se kasneje šolali na daljavo, ko pa so se vrnili, z
izvajanjem krožka nismo nadaljevali, saj so bili v krožek vključeni učenci iz različnih oddelkov.
V krožek so bili vključeni učenci od 1. - 3. razreda. Število je bilo kar veliko, zato smo dejavnosti
večkrat prilagajali velikosti skupine.
Cilji, ki smo jim sledili tekom leta:
- Učenci spoznajo pomen in vrste iger.
- Učenci spoznajo pomen upoštevanja pravil.
- Učenci sami načrtujejo pravila iger.
- Učenci krepijo medsebojne odnose in pozitivne vrednote.
- Učenci se zavedajo pomena Fair play-a.
- Učenci se sprostijo med igranjem iger.
Učenci so krožek radi obiskovali. Prva srečanja so bila namenjena oblikovanju pravil v skupini, ki
se jih je večina učencev nato tudi uspešno držala.
Dejavnosti, ki smo jih zvedli:
- družabne igre,
- tekalne igre, elementarne igre,
- igre s padalom,
- igre s kartami,
- konstrukcijske igre,
- izdelovanje lastne igrače.
Z učenci smo se prijavili tudi na Unescov projekt Stara igra(ča) za novo veselje, ki smo ga
nameravali izpeljati aprila, vendar nam zaradi nepričakovanih razmer to ni uspelo. Projekt
nameravam izpeljati v prihodnjem šolskem letu, če bodo razmere to dopuščale.
Mentorica: Špela Skodlar
6.15 Kemijski krožek
Kemijski krožek je obiskovalo 7 učencev 8. razreda in 3 učenci 9. razreda. Zaradi prilagajanja
urniku smo ga izvajali za vsak razred posebej po dogovoru.
Učenci so bili za delo zelo motivirani in vedoželjni. Na krožku smo reševali zanimive kemijske
probleme in izvajali poskuse in se tako pripravljali na kemijsko tekmovanje. V februarju pa smo
se v okviru krožka udeležili Šole eksperimentalne kemije na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora z
magistrom Tomažem Ogrinom, ki nam je pripravil zanimive delavnice s plini. Na delavnicah smo
bili skupaj z učenci OŠ Koroška Bela in OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora. Učenci so izvajali poskuse
s tekočim dušikom, ogljikovim dioksidom, kisikom in vodikom ter tako spoznavali njihove
lastnosti. Za konec pa so si pripravili sladoled v tekočem dušiku.
V tem šolskem letu smo skupaj realizirali samo 24 ur, ker krožka po razglasitvi epidemije nismo
več izvajali.
Mentorica: Andreja Kero
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6.16 Likovni krožek
Likovni krožek se je v šolskem letu 2019/2020 izvajal po dogovoru z nekaterimi učenci 9. a
razreda.
Z učenkami smo izdelovali voščilnice in izdelke za prodajo na decembrskem bazarju v šolski avli.
Dogovarjali smo se sproti glede na njihove proste ure.
Skupno smo naredili 14 ur.
Mentorica: Sonja Janša Gazič
6.17 Košarka
8 učencev je redno obiskovalo interesno dejavnost. Krožek košarke je potekal enkrat tedensko,
in sicer ob sredah od 14:20 do 15:05. Izvedli smo 26 ur od načrtovanih 70. V času ukrepov
prekinitve obiskovanja šole, smo ure izvajali dopisno, po vrnitvi učencev v šolo pa zaradi omejitev,
interesne dejavnosti nismo smeli izvajati, saj so bili učenci iz različnih razredov.
Mentor: Rok Brezavšček
6.18 Dejavnosti, ki jih vodijo zunanji sodelavci
1. Floorball – ŠD Zelenci,
2. Nogomet – NK Jesenice,
3. Karate – Waza-ari
4. Ritmična gimnastika – ŠD Fleksi
5. Podjetniški krožek – RAGOR

7 Dejavnosti za zdrav razvoj učencev
Učenci 1., 5., in 7. razreda so opravili sistematski pregled v zdravstvenem domu v Mojstrani. Vsi
učenci so bili zajeti pri zobozdravstvenem pregledu, vabljeni so bili posamezni oddelki po
razporedu zobozdravstvene ambulante v Mojstrani. Učenci od 1. do 5. razreda so v šoli
organizirano umivali zobe, ravno tako vsi otroci v vrtcu. Delo so nadzirale zobne asistentke
zobozdravstvene ambulante na Jesenicah. Učenci sedmega razreda so bili deležni preventivnega
cepljenja po nacionalnem programu preventive proti kužnim boleznim. Pri vzgojnem delu smo
delovali preventivno in osveščali učence o škodljivih posledicah kajenja, pitja alkohola in jemanja
drog ter zdravem prehranjevanju. V te namene smo organizirali različne aktivnosti pri pouku in
drugih dejavnostih šole ter se povezovali z lokalnim društvom LAS in krajevno organizacijo DPM
ter Zdravstveno-vzgojnim centrom Jesenice. Program zdravstvene vzgoje je vodila ga. Ksenija
Noč, in sicer po letnem programu Zdravstveno-vzgojnega centra in LDN šole (po dve šolski uri na
oddelek).

8 Sodelovanje med šolo in starši
Govorilne ure in roditeljski sestanki so bili obiskani zadovoljivo. V dopoldanskem času so le
posamezni starši prihajali na govorilne ure. Starši učencev 9. razreda so se udeležili valete, ki smo
jo kljub epidemiji uspešno izvedli z vsemi priporočili NIJZ.
Nekaj staršev se je udeležilo tudi predavanj za učitelje in starše, ki jih je na naši šoli organiziral
LAS, žal udeležba ni bila zadovoljiva
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Delo Sveta staršev
Svet staršev je v šolskem letu 2019/20 sestavljalo 15 članov, in sicer 5 predstavnikov staršev otrok
iz vrtca ter 10 predstavnikov staršev posameznih razredov osnovne šole. Izpeljane so bile 3 seje
sveta staršev; 2. in 3. seja sta bili korespondenčni zaradi razglasitve epidemije.
Svet staršev je na prvi seji v septembru izvolil novega predsednika sveta staršev ter se seznanil s
poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto, dal soglasje k
nadstandardnim dejavnostim za tekoče šolsko leto, zamenjal člana upravnega odbora Šolskega
sklada OŠ 16. decembra Mojstrana, se seznanil z analizo ankete o šolski prehrani, evidenco
učbeniškega sklada in s spremembo Pravil šolskega reda OŠ 16. decembra Mojstrana (načini
opravičevanja).
Na 2. seji v mesecu marcu so starši podali pobude, predloge in vprašanja.
Na 3. seji v mesecu maju so straši podali soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za šolsko leto 2020/21.
Starši so na sejah podajali predloge in pripombe ter postavljali vprašanja ravnateljici.

9 Delo strokovnih aktivov
Delovali so štirje strokovni aktivi: aktiv vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, aktiv razrednih
učiteljic, aktiv svetovalne službe in aktiv predmetnih učiteljev. Vsak aktiv se je sestal po potrebi,
na sestankih so obravnavali naslednje teme:
− Aktiv razrednih učiteljic: vodja Špela Skodlar, 8 sestankov. Obravnavane teme: plan dela
aktiva za novo šolsko leto, število učencev po oddelkih in razredniki, LDN učiteljev,
dopoldanske govorilne ure, rekreativni odmor, urnik razredne stopnje in dežurstva med
glavnimi odmori, prvi roditeljski sestanek, jutranje varstvo in podaljšano bivanje, dnevi
dejavnosti, sodelovanje s specialno pedagoginjo, sodelovanje s svetovalno službo,
sodelovanje s knjižnico, pregled učil in učnih pripomočkov, tekmovanja in projekti, izdelki
za novoletni bazar, kratke dejavnosti za pozornost, koncentracijo in umirjanje, prireditev
ob materinskem dnevu, preverjanje in ocenjevanje na daljavo, razredništvo v šolskem letu
2020/21, učbeniki in delovni zvezki v šolskem letu 2020/21, dokumenti ob zaključku
šolskega leta, učila in pripomočki, dnevi dejavnosti za šolsko leto 2020/21, šport na
razredni stopnji, analiza dela strokovnega aktiva ter predaja nalog novi vodji aktiva.
− Aktiv predmetnih učiteljev: vodja Jerca Bogataj, 9 sestankov. Obravnavane teme: dnevi
dejavnosti 2019/20, dežurstva učiteljev med odmori, urnik dopolnilnega in dodatnega
pouka, dopoldanske govorilne ure učiteljev, tekmovanja, učbeniki, LDN in morebitni
predlogi za spremembe, nova učila, prilagoditve za nadarjene učence, prireditev ob 16.
decembru, poročila s sestankov s starši, mnenja strokovne komisije, učna problematika,
heterogene/homogene skupine v naslednjem šolskem letu, aktivni/neaktivni učenci,
preverjanje znanja na daljavo, popravljanje negativnih ocen prve konference, izbirni
predmeti, primeri dobre prakse – izmenjava idej, načrt ocenjevanja na daljavo, dnevi
dejavnosti, prihod devetošolcev nazaj v šolo (organizacija), učenci z učnimi težavami, ,
pregled dela z učenci, ki imajo individualizirane programe, pregled dela z nadarjenimi
učenci,, evalvacija IP za nadarjene učence, menjava učbenikov, dnevi dejavnosti v šolskem
letu 2020/21.
− Aktiv vzgojiteljic v vrtcu: vodja Barbara Jovanović, 12 sestankov. Obravnavane teme: vtisi
poletnih mesecev – poročanje , poročilo LDN za leto 2018/19, LDN za leto 2019/20, 1.
roditeljski sestanek, uvajalni mesec, teden otroka, tekoče delo, nasveti specialne
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pedagoginje in svetovalne delavke, 50 let vrtca, tekoče delo – november, mini olimpijada,
sprememba delovnega mesta, dekoracija za obletnico vrtca, dejavnosti v decembru,
varnostni ukrepi – Pravilnik o varnosti otrok , tekoče delo – januar, tekoče delo – februar,
2. roditeljski sestanek, finančni plan, napredovanje v naziv svetnik – mnenje, tekoče delo
– marec in april, redni inšpekcijski pregled vrtca, komunikacija s starši in otroki v času
izrednih razmer – korona virus, Protokol ob ponovnem odprtju vrtca in varnostni ukrepi,
delo v vrtcu od 18. 5. 2020 do 1. 6. 2020, poročilo o izvedenih nadstandardnih dejavnostih
za leto 2019/20, realizacija LDN vrtca in oddelkov, finančna plana za leti 2019/20 in
2020/21, vpis v vrtec za leto 2020/21, LDN 2020/21, poletno delo v juliju in avgustu 2020
(razpored), dopusti.
− Aktiv svetovalne službe: vodja Metka Rabič, 6 sestankov. Obravnavane teme: pregled in
priprava IP, delna evalvacija IP, uspešnost učencev vključenih v ISP, predlogi za vključitev
v ISP, usmerjanje, socialna slika vseh učencev, končna evalvacija IP.

10 Delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora
Imeli smo 13 sestankov učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. Obravnavane teme: poročilo o
realizaciji LDN za šolsko leto 2018/19, sistematizacija, urnik, e-asistent, šolska spletna stran, iLDN
učiteljev, evalvacija prvega šolskega dne, LDN 2019/20poročilo o septembrskih dejavnostih ter
pregled dejavnosti v oktobru in novembru, poročilo s Sveta staršev OŠ 16. decembra Mojstrana,
Pravilnik o šolski prehrani, status športnikov in kulturnikov, projekt Spodbujanje pozitivnih
vrednot, parkiranje v okolici šole, nadomeščanja, iLDN in načrt izobraževanj, zbir soglasij,
predstavitev okrožnice Inšpektorata RS za šolstvo, 16. december, dejavnosti v novembru in
decembru, poročilo ravnateljice o novostih s seminarja ravnateljev v Portorožu, sprememba
sistematizacije, predstavitev novosti – e-bolniški list in povračilo stroškov prevoza, dobrodelni
koncert za ljudi, ki so v požaru utrpeli škodo, regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje,
predstavite in obravnava Načrta zagotavljanja kontinuiranega delovanja v OŠ 16. decembra
Mojstrana v času pojavljanja obolenj s koronavirusom (SARS-CoV-2019), okrožnica o zaprtju
vrtcev in šol, izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v času zaprtja šol, načini poučevanja na
daljavo, preverjanje in ocenjevanje pri delu na daljavo, delovni čas učiteljev ob poučevanju na
daljavo, izbirni predmeti, poročilo s sestanka z županom, organizacija pouka ob vrnitvi učencev
1. triade in 9. razreda v šolo, okrožnica ministrstva o izvedbi pouka, priporočila Zavoda za šolstvo
ob ponovnem odprtju šol in vrnitvi učencev v šolo, varnostni ukrepi in higienska priporočila NIJZ,
pouk, urnik, prevozi, kosila in OPB s 1. 6. 2020, zaključna ocenjevalna konferenca, zaključek
šolskega leta 2019/20, okrožnica Zavoda RS za šolstvo z dne 22. 6. 2020, okvirna sistematizacija
za šolsko leto 2020/21, delitev učencev v učne skupine v 8. in 9. razredu v novem šolskem letu. V
času epidemije (od 16. 3. do 1. 6. 2020) smo se tedensko dobivali preko aplikacije Zoom, vsak
petek ob 9. uri oziroma po potrebi, kjer smo obravnavali načine poučevanja na daljavo ter vse
tekoče informacije v zvezi z epidemijo. Dnevno smo se obveščali v e-zbornici preko mobilnih
telefonov, tako je komunikacija stekla neovirano in zelo dobro.

11 Projekti
Izvajali smo naslednje projekte:
11.1 Unesco ASP net
Naša šola je majhna, obiskuje jo nekaj več kot 200 učencev. Poleg šole deluje vrtec s petimi
oddelki. Leta 1997 smo se kot prva šola na Gorenjskem pridružili Unesco mreži. Z večanjem mreže
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smo ob ustanovitvi središč smo prevzeli vlogo središča za Gorenjsko. Trenutno koordiniramo 15
šol na Gorenjskem.
Šola leži v Zgornjesavski dolini, pod vznožjem gora. Le-te lahko v hipu, že skozi okna učilnici,
zaobjamemo z očesom ali se iz šole napotimo po poti navkreber. Umeščenost v alpski svet
predstavlja specifiko in stalnico šole. Težimo k tem, da so učenci aktivni v naravi, da razvijajo
zavest o skrbi za naravo, da krepijo občutek pripadnosti življenjskemu okolju in ga vrednotijo. To
uresničujemo tudi skozi Unescove dejavnosti. Kot rdečo nit izvajamo projekt Gorniški tabor v
Vratih s ciljem ohranjanja naravne in kulturne dediščine gorništva. Letos je bil že 25.
Pomembna nam je strpnost: strpnost med učenci, učitelji, starši; strpnost do drugih ljudi.
Povezujemo se z različnimi organizacijami, društvi, šolami; otrokom omogočamo, da se srečujejo
z ljudmi, ki so v nečem drugačni od nas – skozi sobivanje ali skupna izkustva se razvija vrednota
drugačnosti, tudi medkulturne različnosti. Mednarodno sodelujemo z dvema šolama iz Srbije –
povabimo jih tudi na naš Gorniški tabor.
Pri pouku in drugih dejavnostih se pogovarjamo o življenjskih in svetovnih problemih ter učence
spodbujamo h kritičnemu pogledu na stvari. Razvijamo kritičnost, odprt pogled na svet.
Stremimo k napredku – učnemu, osebnemu, strokovnemu – s tem, ko si zadajamo cilje in jih
(včasih bolj, drugič morda malo manj uspešno) dosegamo. Kot vrhove na hribih. Pomemben je
vsak korak.
Tudi v letošnjem letu smo se intenzivno posvečali stebru Učiti se živeti skupaj. Na področju
medosebnih odnosov prepoznavamo veliko raznolikih težav. Prepoznavamo, da ima kar nekaj
učencev težave že pri tem, da zaradi negotovosti, neznanja ali neizkušenosti težko ali sploh ne
stopijo do sovrstnikov ali učiteljev, da bi skozi komunikacijo rešili vsakdanji problem. Zaznavali
smo manj fizičnega nasilja, hkrati pa je bilo več bolj prikritih oblik nasilja z izločanjem,
obrekovanjem.
K zaznani problematiki smo pristopili z razrednimi urami, delavnicami socialnih veščin (skupinska
dejavnost v 6. r. in skupinsko igralen delavnice za 5. r.). Zelo podporen tej problematiki je bil tudi
projekt Eksene – »Past upravičene nestrpnosti«.
Za 3. in 4. r. smo izvedli vse predvidene delavnice projekta Varni brez nasilja. Projekt se je izvedel
na podlagi osnovnega CAP programa Inštituta Isa, za kar smo se v preteklem šolskem letu
usposobile 4 učiteljice.
Teme, povezane s cilji trajnostnega razvoja, vključujemo v redni pouk (predvsem pri predmetih
SPO, DRU, NIT, ZGO, GEO, NAR, BIO, KEM, FIZ, DDK, SLO ter ŠPO) skozi učne načrte učiteljev.
Teme poglabljamo s projekti in različnimi akcijami, obeleževanji mednarodnih dni, vključevanjem
vsebin v šole v naravi in tabore.
Težimo k temu, da učence o vsebinah ne le informiramo, temveč jih skušamo prenesti v življenje
preko različnih dejavnosti in akcij z namenom, da učenci razvijejo/utrdijo vrednote. Učence
usmerjamo v širjenje zavesti o medsebojni povezanosti tem ter jih spodbujamo k vzpostavljanju
kritičnega pogleda na svet in dogodke okoli nas. Krepimo zavedanje, da naša ravnanja nosijo
posledice, in da smo odgovorni za sebe in svoja vedenja ter soodgovorni za skrb za ljudi, okolje.
Kot primer dobre prakse, ki podpira cilje trajnostnega razvoja navajamo Semena
sprememb, razvojni projekt, ki nadaljuje aktivnosti povezane z Vizijo Slovenije in razvija
vrednote, ki so njen sestavni del. Sodelovali so učenci 4. in 5. razredov.
Cilji razvojnega projekta pa so bili:
− razvoj osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo;
− razvijanje odgovornosti do sebe, drugih in družbe, v kateri živimo; spodbujanje
samoiniciativnosti in proaktivnosti.
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V tem šolskem letu smo predstavili in večkrat izvedli projekt Moja stran Mojstrane. Učenci
turističnega krožka so pripravili učno pot po Mojstrani in jo predstaviti tudi drugim učencem naše
šole in vseh šol našega središča.
Temeljni cilji projekta je seznanjanje učencev s kulturno in naravno dediščino Mojstrane, kot kraja
na vstopu v Triglavski narodni park, kjer so bili in so doma odlični športniki, gorniki in občudovalci
gora. Učenci so spoznali vzroke za razvoj različnih gospodarskih dejavnosti skozi zgodovino kraja
in njihov vpliv na okolje. Glede na porast turizma v kraju je potrebno opomniti tudi na trajnostni
razvoj turizma, ki v okolju pušča malo sledi.
Prvič smo sodelovali na projektu Unesco vrtički. Učenci z mentorico interesne dejavnosti z
naslovom Urejanje šolskega vrta so prevzeli skrb za tri visoke zelenjavne grede ob šoli, skalnjak
ter cvetlično zasaditev v okolici šole.
Osnovni cilj je bil promovirati delovno vzgojo učencev na šolskem vrtu, z namenom poudariti
pomembnost samooskrbe in zdrave pridelave vrtnin v lokalnem okolju. Ustvarili so urejeno in
naravno okolico šole, ki je ponos vsem krajanom, zaposlenim ter vsem učenkam in učencev naše
šole.
Učenec poučuje je projekt, ki smo ga izvedli na naši šoli že večkrat. V projektu učenci spoznajo
proces poučevanja in položaj učitelja, spoznajo svojo odgovornost za svoj intelektualni razvoj in
svojo vključenost v izobraževalni proces.
Udeležili smo se tudi projektov, ki so potekali na drugih šolah:
− Učenci so se udeležili Mirovniškega festivala Zlati rez v Slovenj Gradcu.
− V Škofji Loki nas je skupina učenk predstavila na Tujejezičnem recitalu »Jezik-kultura in
tradicija«
− Na Ptuju smo tekli v okviru projekta ASP tek mladih.
Zaradi specifike letošnjega šolskega leta in situacije z korona virusom so odpadli nekateri projekti,
ki so bili začrtani za to šolsko leto. Kljub vsemu, pa je bilo ravno zaradi tega to leto posebno in
velik doprinos vsakemu izmed nas. Ponudilo nam je nekoliko drugačen pogled v nas same.
Meta Dobida Verdnik,
koordinatorica Unesca na šoli
11.2 Unesco središče
Unesco ASP mrežo Slovenije sestavljajo nacionalni koordinator, središča in članice. Središča
združujejo vzgojno izobraževalne zavode iz določenega geografskega področja in omogočajo
nacionalni koordinatorici timsko vodenje mreže.
OŠ 16. decembra Mojstrana je nosilka središča za Gorenjsko. Središče obsega 15 šol: OŠ 16.
decembra Mojstrana, OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka,
Gimnazija Škofja Loka, Biotehniški center Naklo ter OŠ Josipa Plemlja Bled, OŠ Preserje pri
Radomljah, OŠ Stražišče Kranj, OŠ Gorje, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica,
Osnovna šola Frana Saleškega Finžgarja, OŠ Toneta Čufarja Jesenice, OŠ Koroška Bela Jesenice,
Gimnazija Jesenice ter OŠ Poljane.
Kot vodja središča sem koordinirala šole v središču, skrbela za pretok informacij med nacionalnim
koordinatorjem in šolskimi koordinatorji in odgovarjala na vprašanja. Komunikacija se je v večjem
delu vršila preko elektronske pošte, pa tudi prek telefonov in osebnih srečanj.
V središču smo se povezali pri organizacijah obiskov vodilnega projekta UNESCO mreže šol –
Mirovniškega festivala v Slovenj Gradcu (20. 9. 2019) ter Teka na Ptuju (9. 10. 2019). Na naši šoli
smo 23. 10. 2019 gostili neformalno srečanje središča za učence, dijake in koordinatorje, kjer smo
predstavili naš nov UNESCO projekt Moja stran Mojstrane. Udeležile so se ga vse šole središča.
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Udeležila sem se sestanka vodij središč v mesecu februarju. Načrtovan sestanek središča je zaradi
epidemije odpadel.
Nives Košir Maček, vodja Središča za Gorenjsko
11.3 Zbiranje zamaškov
Akcijo zbiranja zamaškov v dobrodelne namene smo z letošnjim šolskim letom zaključili, saj
podjetje, ki je odkupovalo zamaške, le-teh ne bo več potrebovalo oziroma odkupovalo.
Špela Skodlar, vodja zbiranja zamaškov
11.4 Dejavnosti v okviru varstva okolja in trajnostnega razvoja
Poudarek dejavnosti temelji na ozaveščanju učencev za varovanje okolja in ločevanju odpadkov
ob dejstvu, da je tudi odpadek lahko koristna surovina.
V tem šolskem letu smo izvedli samo eno papirno akcijo, v katerih so učenci zbrali 20,68 ton
papirja in v šolski sklad prispevali 1654 €. Odpadni papir so nam odkupili v podjetju Komteks.
Učenci v šolo prinašajo izrabljene tonerje in kartuše, odvaža jih podjetje Bitea.
Učenci v šolo prinašajo tudi izrabljene baterije, ki jih hišnik odpelje na zbirališče na Tabre.
Z zbiranjem zamaškov smo v letošnjem šolskem letu zaključili, ker nismo dobili nikogar za odkup.
V okviru interesne dejavnosti pod vodstvom Špele Noč učenci obdelujejo šolski vrt in se tako
seznanijo z osnovami vrtnarjenja in pomenom domače pridelave zelenjave ter skrbijo za cvetlične
nasade v okolici šole. V mesecu oktobru so nam predstavniki TNPja poklonili visoko gredo, jo
napolnili s plastmi, ki so potrebne za visoko gredo ter jo pripravili za zimo. Vzdrževanje vrta, grede
in cvetličnih nasadov pa nam je preprečila epidemija.
Andreja Kero, koordinatorica dejavnosti v okviru varstva okolja in trajnostnega razvoja
11.5 Policist Leon svetuje
V 5. razredu je policija tudi letos izvedla preventivni projekt Policist Leon svetuje.
Projekt je preventivno naravnan, s preventivnimi nasveti o varni poti v šolo in domov, vožnji s
kolesom, kako se voziti kot potniki v motornem vozilu, kako varno smučati, nevarnosti
pirotehnike, skrbno ravnanje z mobilnim aparatom, bančnimi karticami, posledice uporabe
prepovedanih drog, varnost na kopališču, kako ravnati v primeru vloma v stanovanje.
Tematika je razdeljena v 5 sklopov. Za izvedbo tematik smo potrebovali 6 ur in 2 uri za kolesarski
izpit.
Roland Brajič, policist
11.6 Zlati sonček in Krpan
Programe smo izvedli v skrčenem obsegu zaradi odsotnosti pouka v šoli. Odločili smo se, da bomo
manjkajoče naloge, ki so predvidene v programih, opravili v začetku prihodnjega šolskega leta.
Mentor: Rok Brezavšček
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11.7 CAP program
V letošnjem letu smo izvedli CAP delavnice za preventivo zlorabe otrok.
Namen programa je krepiti varovalne dejavnike otrok, da bi bili varni pred nasiljem, zlorabo;
usmerjen pa je v krepitev otrokove samozavesti, krepitev otrokove socialne mreže (poudarjanja
pomena pomoči vrstnikov, usmerjanje otroka, da se zaupa in poišče pomoč pri odraslih, ki jim
zaupa) ter v posredovanje pravih informacij, znanj in razvoj veščin. Program izvajamo strokovne
delavke, ki smo se usposobile za izvedbo. Delavnice potekajo v obliki razgovora ter iger vlog, ki
jih odigramo izvajalke. Po koncu vsake delavnice so imeli učenci možnost, da so se z izvajalkami
individualno srečali, podelili vtise, postavili dodatna vprašanja ali se pogovorili o svojem
problemu.
S programom so bili seznanjeni strokovni delavci na šoli, v mesecu februarju je potekala
predstavitev za starše. Delavnice smo izvedli v 3. in 4. razredu v dveh delih, v marcu in juniju. Na
prvi delavnici smo se z učenci pogovarjali o pravicah, da so varni, močni in svobodni ter o naših
dolžnostih, da skrbimo tudi za pravice drugih. Skrb za omenjene pravice smo povezali z
medvrstniškim nasiljem. Na drugi delavnici smo se pogovarjali o grožnji nasilja s strani neznanca
ter o spolni zlorabi.
Učenci so na delavnicah aktivno sodelovali, prepoznavali so primerna in neprimerna ravnanja,
iskali rešitve problemov, ob večkratnem ponavljanju so tudi sami poudarjali pomen tega, da se
postavijo zase, da uporabijo močno besedo 'Ne', da pomagajo vrstniku, poiščejo pomoč in za
nasilje povedo odraslim osebam.
Nives Košir Maček, svet. del., koordinatorica projekta
11.8 Semena sprememb
4. razred:
V septembru je bil projekt predstavljen vsem učencem v okviru oddelčne skupnosti. Razmišljali
so o tem, koliko bodo stari leta 2050, v kakšni vlogi bodo takrat zasebno in profesionalno. Pogovor
je tekel tudi o elementih vizije, pri čemer smo se pogovarjali o primerih, ki sodijo k določenim
pojmom.
Pri dodatnem pouku so se učenci igrali Ciljajmo cilje in bili nad igro navdušeni.
Kar nekaj aktivnosti iz idejnika je bilo vključenih k pouku družbe, saj se veliko tem projekta
povezuje z učnim načrtom in z do sedaj obravnavanimi temami (Učim se učiti, To sem jaz, Moja
družina, Življenje v družbi, Pravice, dolžnosti in odgovornosti, Predsodki, O nasilju ne smemo
molčati, Razvojni cilji tisočletja).
V novembru smo se lotili izdelave artikla za prodajo na novoletnem bazarju. V skladu s projektom
smo se odločili za reciklažo tekstila in zašili vrečke iz odpadnega blaga, na katere smo narisali
mrežo za igro križci in krožci. Vrečke smo napolnili z dvobarvnimi kamenčki, ki smo jih nabrali ob
Savi.
S cilji Semen sprememb se je povezoval tudi projekt CAP, v katerega smo bili letos vključeni.
Učenci so se seznanili z različnimi oblikami nasilja, ki jim lahko grozi in se preko igranih prizorov
učili pravilnega reagiranja v določenih situacijah.
Nenazadnje ima s projektom veliko povezavo tudi zbiranje odpadnega jedilnega olja, saj olje na
ta način ne konča v odtokih in kanalizaciji ter s tem škoduje naravi, pač pa iz njega lahko nastanejo
nove, koristne surovine.
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Gradivo, predvsem idejnik, se mi zdi zelo uporabno, dejavnosti so raznolike, jasne, uporabne ob
različnih priložnostih. Žal pa je časa za vse vedno premalo. Letos nam zaradi epidemije ni uspelo
uresničiti vseh zastavljenih ciljev.
Martina Gašperin
5. razred:
Učenci so bili v projekt vključeni že preteklo leto, zato so cilje in aktivnosti že poznali.
Cilji projekta so:
− razvijanje osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo,
− razvijanje odgovornosti do sebe, drugih, narave in družbe, v kateri živimo,
− spodbujanje samoinciativnosti in proaktivnosti.
V letošnjem letu smo zaradi zaprtja šole ob pojavu epidemije uresničili le nekaj ciljev.
V pouk smo večkrat vključili cilje iz priročnika - Idejnika. Veliko tem projekta se povezuje z učnimi
cilji pri slovenščini in družbi in tudi z drugimi predmeti: Učenje uradnega govora, Ljudski običaji,
Predsodki in stereotipi, Zdrav zajtrk … Dejavnosti so pokrivale različna področja projekta:
kakovostno življenje, zaupanje, inovativnost, identiteto in učenje skozi in za življenje.
Izvedli pa smo tudi nekaj svojih dejavnosti:
MESEČNE ZAPOSLITVE
S to aktivnostjo sem želela pri učencih vzbuditi čut za odgovorno opravljanje nalog. Želela sem jih
spomniti, da njihova obveznost ni samo učenje, da je pomembno tudi dobro počutje in urejena
učilnica. Z dodelitvijo nalog sem jim podala sporočilo, da jim zaupam, da bodo delo dobro opravili.
Vsak je lahko prispeval svoj delež k dobremu počutju celotnega razreda.
Na začetku šolskega leta sem učence seznanila, da bo vsak poleg učenja opravljal tudi določeno
delo.
Pri razredni uri sem »razpisala« delovna mesta za določen čas in učenci so se lahko prijavili za
tisto delo, ki se jim je zdelo zanimivo in ga bodo lahko odgovorno opravljali.
Imeli so na izbiro: skrbnik za domače naloge, garderober, cvetličar, asistent za manjkajoče
učence, smetar, torbar, lučkar, kurir, skrbnik panojev, skrbnik najdenih predmetov … Za vsako
nalogo sta se lahko javila dva učenca. Po enem mesecu so zaposlitev lahko zamenjali.
Učenci so naloge z navdušenjem sprejeli. Ko je potekel prvi mesec, so me spomnili, da je čas za
zamenjavo. Nekateri so zaposlitev želeli obdržati, drugi so jo želeli zamenjati. Postopno so
pridobivali občutek za odgovornost, drug drugega so opominjali, če je kdo pozabil opraviti nalogo.
Večkrat pa so bile potrebne tudi moje pobude. Slabost je bila mogoče ta, da so morali nekateri
dejavnost opravljati pogosteje kot drugi. Cvetličar je npr. zalil rože samo enkrat tedensko, smetar
je pobiral papirčke vsakodnevno. Kljub vsemu pa so dela radi opravljali.
IZDELAVA POGRINJKA ZA MALICO
Dejavnost se je povezovala z naravoslovjem in tehniko ter z likovno umetnostjo.
Učenci so na liste A3 narisali s flomastri poljubno sliko, ki smo jo plastificirali in tako izdelali
pogrinjek za večkratno uporabo. Vsak učenec je skrbel za svoj pogrinjek pri malici. Po uporabi ga
je očistil in pripravil za ponovno uporabo. Na izdelek so bili zelo ponosni in lahko ga bodo uporabili
tudi v prihodnjem šolskem letu. Papirnatih prtičkov nismo več potrebovali, zmanjšalo se je število
odpadkov v razredu, šoli pa smo prihranili nekaj denarja.
S ciljem Semena sprememb je bila povezana tudi dejavnost cele šole z učenjem mesečnih
vrednot, saj smo razvijali integriteto, spoštovanje in odgovornost.
Mentorica: Vesna Jus
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11.9 Zbiranje odpadnega olja
V organizacije komunalnega podjetja Jeko, javno komunalno podjetje, d.o.o. z Jesenic, so bili naši
četrtošolci že 3. leto vključeni v projekt Zbiranje odpadnega jedilnega olja. Vključene so občine
Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica in Bled. Uvodna predstavitev je potekala 16. 12. 2019. S tem
datumom so učenci, s pomočjo staršev, lahko začeli voziti olje v zbirne centre, kjer so jim na
kartončke zapisali količino.
V času epidemije je bil projekt prekinjen, ko pa so se zbirni centri ponovno odprli, se je zbiranje
nadaljevalo. Učenci so v juniju vrnili izpolnjene kartončke in zbrali 2029 litrov odpadnega
jedilnega olja, kar je največ na posameznika izmed vseh sodelujočih. Gospa Maja Kržišnik je 17.
6. 2020 predstavila rezultate in naši četrtošolci so bili najboljši v občini in si s tem prislužili
enodnevni izlet v okviru katerega bodo potekale športne igre in kopanje v Fiesi, ogled akvarija v
Piranu in kosilo. Izlet v juniju zaradi ukrepov ni bil izveden in je prestavljen na september 2020.
Martina Gašperin
11.10 Otroški parlament
Otroški parlament je projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki spodbuja aktivno
državljanstvo in demokracijo. Otroci po večini osnovnih šol v Sloveniji skozi demokratični dialog
razpravljajo o temah, ki so zanje pomembne v obdobju odraščanja. Otroci imajo priložnost, da
lahko javno spregovorijo o vsebinah, predstavijo svoja mnenja, ideje in dileme o aktualnih
vprašanjih. Otroški parlament je zastavljen tako, da učenci o izbrani temi razpravljajo na
razrednih skupnostih. Razredni predstavniki posredujejo vsebine oz. dileme iz posameznih
razredov na šolskem otroškem parlamentu. Le to se nadgradi z razpravami na (med)občinskem
parlamentu in se zaključi na nacionalnem otroškem parlamentu.
Tema letošnjega otroškega parlamenta je bila »Moja poklicna prihodnost«. Prva aktivnost na šoli
je bila oblikovanje razrednih plakatov, kaj bom, ko bom velik-a. Plakati so bili razstavljeni v avli.
Učenci so bili spodbujani, da se tudi doma pogovorijo s starši o tem, ali jih starši vidijo v njihovem
izbranem poklicu. Kasneje so učenci na razrednih skupnostih raziskovali poklice preteklosti in
prihodnosti, razmišljali, kako je potekalo poklicno odločanje včasih in danes, starejši učenci so
spoznavali poti do različnih poklicev.
Na šoli smo imeli dve srečanji skupnosti učencev (predstavnikov razredov), kjer so učenci zbrali
razredne povzetke, spoznanja in iz njih oblikovali plakate. Namen je bil, da le te predstavijo na
šolskem parlamentu, ki je – tako kot medobčinski in nacionalni – kasneje odpadel. Eno srečanje
smo načrtovali z županom in predstavniki občine, kjer bi predstavili zaposlitvene potrebe v
Zgornjesavski dolini.
Jerca Bogataj, mentorica otroškega parlamenta
11.11 Spodbujanje pozitivnih vrednot
V letošnjem šolskem letu smo po razrednih skupnostih spodbujali vrednote, ki podpirajo
pozitivnejšo klimo na šoli, pripomorejo k boljšemu sobivanju na šoli ter so pomembne za
osebnostno rast otrok in mladostnikov.
Vsak mesec je bil namenjen eni vrednoti, h doseganju katere so bili učenci spodbujani, in sicer:
− oktober – spoštovanje
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− november – strpnost
− december – dobrodelnost
− januar – pozdravljenje
− februar – kulturno prehranjevanje
− marec – odgovornost.
V mesecu aprilu in maju projekta nismo izvajali zaradi izobraževanja na daljavo.
Razredniki so se z učenci na razrednih urah ob pričetku meseca pogovorili o posamezni vrednoti
(zgodbe, iztočnice, izkustvene vaje), učenci pa so izbrano vrednoto tekom meseca udejanjali skozi
vsakdanje delo in življenje na šoli ter prek drugih aktivnosti v šoli ali kraju. Ob koncu meseca so
se v razredih pogovorili o skrbi za izbrano vrednoto, v večini razredov so tudi izbrali posameznike,
ki so zaslužili pohvalo. Največkrat pohvaljeni oz. izbrani posamezniki v razredu so ob koncu leta
prejeli pohvalo.
Nives Košir Maček, koordinatorica projekta
11.12 Spodbujamo prijateljstvo
V šolskem letu 2019/2020 smo se z učenci 1. in 2. razreda OŠ 16. decembra Mojstrana prvič
pridružili projektu Spodbujamo prijateljstvo, ki ga organizira Društvo Sobivanje. Projekt že samo
z naslovom privabi sodelovanje, saj je tema v nižjih razredih osnovne šole zelo aktualna. Učenci
so že prijatelji med seboj, hkrati pa se prijateljstva šele učijo. Nekateri potrebujejo pri tem
spodbudo, drugi so zelo čuteči in lahko postavljajo pozitiven zgled, spet tretji potrebujejo veliko
pogovorov in pozitivnega zgleda, kako biti prijatelji.
Projekt smo vodile učiteljice v 1. in 2. razredu (Vesna Režonja, Barbara Jovanović in Špela
Skodlar). Vključeni so bili vsi učenci (1. razred – 23 učencev, 2. razred - 20 učencev).
V 1. razredu smo se projekta lotili s TEDNOM PRIJATELJSTVA.
 PONEDELJEK:
Prvi dan našega projektnega tedna smo razmišljali, kdo sploh je prijatelj. Kakšnega prijatelja si
želimo sami.
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MI POMAGA.

SE Z MANO IGRA.

NE IZDA SKRIVNOSTI.

GREVA SKUPAJ NA ZABAVO.

PRIJATELJ

ME POSLUŠA.

SE IMAVA FINO.

PRI MENI PRESPI.
GA POGREŠAM, KO JE BOLAN.
ME IMA RAD.

Izdelali smo roke prijateljstva, saj svojemu prijatelju v dobrem in slabem ponudimo roko.
Ugotovili smo tudi, da vsi med seboj ne moremo biti prijatelji. Prav pa je, da se spoštujemo in
smo prijazni drug do drugega.
 TOREK:
Drugi dan smo izdelali »kapice prijateljstva«. Vsak učenec je na svojo narisal, kaj bi želel s svojim
prijateljem početi in v okvirčke so narisali, kakšnega prijatelja želijo imeti.
Kar seveda pomeni, da se tudi sami trudijo biti taki prijatelji kot ga želijo sami sebi.
 SREDA:
Tretji dan smo prebrali knjigo Guido van Genechten: Vesel sem, ker si moj prijatelj.
Kasneje si je vsak učenec izbral prijatelja, s katerim sta si skupaj izmislila svojo igro.
V igro sta lahko vključila le sebe. Nič igrač. Tako sta se res posvetila drug drugemu.
Med igralno urico si je vsak našel nekoga, s katerim se ne igra pogosto. Prosti čas so preživeli
umirjeno in zelo prijazno. Nekateri so spoznali, da imajo krasne sošolce, s katerimi še niso
preživeli veliko skupnega časa.
 ČETRTEK:
Četrti dan so bili učenci razdeljeni v skupine. Vsaka skupina je dobila dve sličici, s pomočjo katerih
so sestavili zgodbo o prijateljstvu. Nastale so čudovite zgodbe, v katerih je bilo zaznati toplino
prijateljstva.
 PETEK:
Mentorice smo povezale tudi 1. in 2. razred. Učenci so se skupaj igrali ter spoznali nove prijatelje.
Naučili smo se novo pesem o prijateljstvu ter jo pospremili s plesom.
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Učenci 2. razreda smo se projekta lotili s TEDNOM PRIJATELJSTVA. Začeli smo s pesmico o
prijateljstvu, razmisleku, refleksiji in si določili prijetne naloge za cel teden:
 PONEDELJEK:
Danes razmišljam, kdo so moji prijatelji in kako sem jaz lahko dober prijatelj!
 TOREK:
Danes vsakemu prijatelju namenim pohvalo in nasmeh! Zahvalim se jim za prijaznost.
 SREDA:
Danes povabim k igri sošolca ali sošolko, s katerim se ne igram pogosto. Mogoče pa postaneva
prijatelja.
 ČETRTEK:
Danes poslušam prijatelje in sem pozoren na to, kaj jim je všeč. Poskusim izvedeti nekaj novega
o mojih prijateljih.
 PETEK:
Danes spoznam nove prijatelje in sem prijazen do njih.
Razredničarka sem med izvajanjem projekta otroke še bolj opozarjala na pomen prijateljstva
(tema je sicer aktualna skozi celo leto). Vključili smo še ostale aktivnosti, kot so masaža, zgodbice
o prijateljstvu, izdelava likovnega izdelka – roke, ki nas povežejo in roke, ki si jih ponudimo v
pomoč.
Seveda se spodbujanje prijateljstva ni končalo s koncem tega tedna, postavili smo samo nekaj
temeljev, na katerih bomo lahko gradili trdna prijateljstva in jih seveda negovali.
Zapisale mentorice projekta:
Špela Skodlar, Vesna Režonja, Barbara Jovanović
11.13 Moja stran Mojstrane
V šolskem letu 2019/2020 smo z učenci turističnega krožka pričeli z vodenjem po Mojstrani. Pri
projektu so sodelovali naslednji učenci:
Aljaž Podlipnik in Ana Verbič iz 6. a razreda, Matej Kovač iz 7.a razreda, Hana Ula Podlipnik in Ana
Poljanšek Žagar iz 8. a razreda ter Marko Ponjavić iz 9. a razreda.
Projekt smo v septembru najprej predstavili komisiji za natečaj NAJ tematska pot.
23. 10. 2019 smo v Mojstrani pripravili srečanje Unesco središča za Gorenjsko, kjer smo projekt
predstavili tudi ostalim šolam. Hkrati smo jih povabili, da pripeljejo učence na ogled naše
tematske poti. Ponudili smo tudi ogled Slovenskega planinskega muzeja. Srečanja so se udeležili
predstavniki vseh šol središča.
V juniju smo izvedli vodenje po tematski poti tudi za učence naše šole od 1. do 6. razreda. V dneh
11., 16. in 17. 6. 2020 smo popeljali učence po Mojstrani. Odziv je bil dober, zato z delom
nameravamo nadaljevati tudi v prihodnjem šolskem letu.
Jerca Bogataj, vodja projekta
11.14 Pasavček
Projekt Pasavček smo izvajali v oddelku 2. a razreda, v šolskem letu 2019/2020. Projekt sem vodila
učiteljica Karmen Gregorič. Vključenih je bilo 20 učencev, od tega 8 deklic in 12 dečkov. V projekt
so bili vključeni samo učenci 2. a razreda.
Projekt Pasavček in njegove vsebine sem vključila v času podaljšanega bivanja pa tudi v ure pri
pouku po dogovoru z njihovo razredničarko. Veliko aktivnosti je bilo načrtovanih tudi v mesecu
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aprilu in maju, katerih pa žal zaradi izrednih razmer nismo izpeljali, zato jih bom v svojem poročilu
samo navedla.
CILJI PROJEKTA:
- Učenci spoznajo prometna pravila, ki jih morajo upoštevati kot udeleženci v prometu.
- Seznanijo se s pripenjanjem varnostnega pasu v avtu.
- Osvojijo znanje o pomembnosti pripenjanja z varnostnim pasom med vožnjo.
- Starše seznanimo o pomembnosti in pravilnem načinu pripenjanja z varnostnim pasom.
- Starše in otroke seznanimo o pravilni uporabi otroških sedežev in pripenjanju v njem.
Nekaj dejavnosti smo izvedli od oktobra do marca: spoznavanje s prometnimi predpisi, pravilnim
pripenjanjem pasov, brali smo pravljico Formula 1, si ogledali videoposnetke, likovno ustvarjali,
izdelali knjižice s tematiko Pasavčka, različne socialne igre ter sprehod v domačem kraju in
seznanitev s cestno – prometnimi predpisi in prometnimi znaki ter vedenje v prometu in
udeležencev kot pešcev.
Eno od ključnih dejavnosti tega projekta nismo uspeli izvesti, in sicer ni nas obiskal policist v
mesecu aprilu, zaradi zaprtja šol v času epidemije.
Učenci so v izvedbi projekta zelo uživali in izkazovali vedoželjnost. Pasavček nas je spremljal ves
čas v drugem ocenjevalnem obdobju. Vključevala sem ga v usmerjen prosti čas podaljšanega
bivanja in v ure šolskega pouka 2. razreda. Aktivnosti nismo izvedli v enem tednu, ampak sem jih
primerno razporedila skozi daljše časovne obdobje, tako da smo bili ves čas v stiku s prometnimi
predpisi in ponavljanjem, kako pomembno je pripenjanje z varnostnim pasom. Na začetku
projekta, so učenci opozorili na to, da se njihovi starši velikokrat pozabijo pripeti in posledično
velikokrat odpeljejo tudi takrat, ko se sami še niso pripeli. Z vpeljavo projekta in vključitvijo
staršev v projekt se je stanje zelo izboljšalo. Učenci so sami poročali, kako vsakič preden starši
odpeljejo, vsi preverijo, če so se varno pripeli in šele nato speljejo. Projekt se mi zdi zelo
pomemben, ker se s prometom srečujemo vsak dan. Varnost v avtu pa je zelo pomembna, zato
se je potrebno o tem pogovarjati doma in v šoli. S takšnim spodbujanjem in načinom lahko
preprečimo veliko prometnih nesreč in izboljšamo varnost v prometu.
Mentorica: Karmen Gregorič

12 Šole v naravi, tečaji, tabori
- 9. 9. do 13. 9. 2019, šola v naravi, Debeli Rtič, 5. razred, Meta Dobida Verdnik
Drugi teden v septembru, od 9. 9. do 13. 9. 2019 smo izvedli šolo v naravi. Udeležili so se je učenci
5. razreda, skupno 23 otrok.
Tudi to leto smo ohranili v preteklem letu poskusno lokacijo – Mladinsko zdravilišče in letovišče
Rdečega križa Slovenije Debeli rtič; Jadranska cesta 73, 6280 Ankaran. Z izvedbo ŠVN nismo imeli
težav. V ponedeljek smo si tako ogledali Piran z mestnimi znamenitostmi, Muzej podvodnih
dejavnosti in Akvarij. Po nastanitvi na Debelem rtiču smo izvedli plavalno testiranje. Vreme nam
je bilo naklonjeno, zato smo vse dejavnosti lahko izvajali na prostem. Za določene dejavnosti smo
imeli na voljo predavalnico in seveda notranji bazen. Učenci so si ob končnem testiranju priplavali
priznanja – bronastega, srebrnega in zlatega delfinčka.
Poleg plavalnih dejavnosti so učenci spoznali v različnih dejavnostih obmorski svet. V delavnici
Istrske glasbe so izdelali glasbilo, z vrtnarko spoznali rastje, na pohodu v Resljev gaj opazovali
Luko Koper ter vso slovensko obalo, se z iskanjem zaklada srečali z nalogami vezanimi na tematiko
Primorske. Morska obala na dlani jim je odkrila življenje v in ob morju. Z ladjico smo obiskali Koper
ter spoznali znamenitosti mesta. Na likovni delavnici so si izdelali spominsko sliko z morskimi
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motivi. V večernih urah smo se družili na skupnih animacijskih večerih ( ogled filma, Rtič ima
talent).
Kljub natrpanemu urniku pa smo našli čas za igranje, druženje, nogomet, raziskovanje obale in
uživanje v sončnih žarkih.
S hrano smo bili zadovoljni. Zdravniško pomoč smo potrebovali pri dveh učencih. Zaradi povišane
temperature in slabosti sta prej odšla domov dva učenca.
Učence smo spremljali: razredničarka Vesna Jus, učitelja plavanja Rok Gostiša in Domen Dolenc
ter Meta Dobida Verdnik.
Šolo v naravi ocenjujem kot uspešno. Lokacija nam je ponudila vse za izvedbo celotnega
programa, učenci pa so se vrnili domov nasmejani, polni novih in nepozabnih doživetij.
9. 3.–13. 3. 2020, naravoslovni tabor v Fiesi za učence 7. razreda, Andreja Kero
Učenci 7. razreda so se od 9. 3. 2020 do 13. 3. 2020 vključili v šolo v naravi v okviru CŠOD Breženka
v Fiesi. V okviru šole v naravi sta bila realizirana dva naravoslovna dneva, dva tehniška dneva in
en športni dan. Izvedene so bile naslednje vsebine: življenje v bibavičnem, pršnem in priobalnem
pasu, življenje v obrežnem pasu, sredozemsko rastje, raziskovanje jezer v Fiesi, orientacijski
pohod, školjkarstvo, ribištvo, ogled mesta Piran kot kulturno zgodovinski spomenik, ogled
Sečoveljskih solin, lokostrelstvo, pohodništvo, nordijska hoja. Učenci so bili v domu nastanjeni v
sobe opremljene s sanitarijami in tuši. Dejavnosti šole v naravi so bile organizirane čez cel dan in
v celoti realizirane po predhodnem načrtu, za katerega smo se dogovorili pred prihodom. Vse
vsebine so vodili učitelji doma Breženka in sicer zelo strokovno in dosledno po programu. V šolo
v naravi se je vključilo 24 učencev 7. razreda, en učenec je zaradi športnih obveznosti do kluba
ostal doma.
16. do 20. 9. 2019, Gorniški tabor v Šlajmerjevem domu v dolini Vrata, Meta Dobida Verdnik
V letu 2019/20 se je odvijal 25. gorniški tabor.
Učencem je bil že prvi dan tabora atraktiven in zanimiv. Pohodu na Borovlje, (prvič je uspelo
osvojiti vrh prav vsem udeležencem) sta sledili dve delavnici in sicer: uporaba AED in športno
plezanje. Poleg tega so se učenci spoznali z učenci iz drugih UNESCO šol ter gosti iz Srbije. Po
sprejetju gostov iz tujine so učenci odšli domov, goste so gostili učenci. Razdelili smo jih
predhodno po spolu in starosti.
Glavna dejavnost na taboru so bili planinski izleti na izletniške točke v Julijskih Alpah/ Karavankah
(Borovlje, Vrata, Luknja, Bivak 4). Dejavnost pohodništva smo dopolnjevali z aktivno delavnico
prve pomoči in uporabe defibrilatorja, obiskom Planinskega muzeja v Mojstrani, seznanjanjem z
gorništvom in gorskim reševanjem, umetniško-tehniško delavnico, strokovnim predavanjem,
astronomijo ter drugimi družabnimi dejavnostmi (delavnice, kvizi, večerni programi). Pečenje
krompirja v žerjavici in družabne igre so bile letos še posebej sprejete.
Za goste iz tujine smo prilagodili program in jih za četrtkovo dopoldne z učenci turističnega krožka
popeljali na Bled, kar se kaže za pravilno odločitev.
Temeljni cilj projekta so prenašanje izročila gorniške kulture (naravne in kulturne dediščine) na
učence, posredovanje znanj in veščin s področja gorništva, seznanjanje z naravno in kulturno
dediščino v gorah, omogočanje pristnega stika z naravo in premagovanja naporov pri gibanju v
gorah, razvijanje ekološke osveščenosti in zavedanja o pomembnosti ohranjanja neokrnjenega
alpskega sveta, vzporedno s tem pa medsebojno povezovanje učencev naše šole in drugih
udeleženih šol preko skupnega sobivanja, gostiteljstva, aktivnosti, delavnic in skupnih izkušenj.
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22. do 25. 5. 2020, Tabor v Srbiji – Šantičevi dnevi, Meta Dobida Verdnik
Tabora se zaradi razglašene pandemije nismo udeležili.
Tečaji
-

22., 23. in 24. 1. 2020 in 27. 1. in 28. 1. 2020, tečaj alpskega smučanja za 3. in 4. razred, Rok
Brezavšček

Za učence 3. in 4. razreda smo tečaj smučanja izpeljali na smučišču v Mojstrani in en dan v Kranjski
Gori. S tečajem smo skušali doseči naslednje cilje:











povečati trajnost in kakovost znanja.
spodbujati sposobnost za opazovanje naravnega in družbenega okolja ter samostojno in
odgovorno ravnanje do naravnega in družbenega okolja.
spodbujati socialne in komunikacijske spretnosti in veščine ter razvijanje demokratične
komunikacijske kulture.
spodbujati sposobnost za spoštovanje sebe in drugih oseb ter vzpostavljanje medosebnih
in družbenih odnosov.
razvijati sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, učenca usposablja
za soočanje z življenjskimi problemi in za samozavestno odpravljanje/reševanje le-teh.
spodbujati pozitiven odnos do zdravega načina življenja ter vceplja odgovornost za lastno
varnost in zdravje.
skrbeti in spodbujati skladen telesni in duševni razvoj posameznika.
zagotoviti smučarsko pismenost.
razvijati odgovoren odnos do okolja.
spodbujati vseživljenjsko učenje (učenec spoznava različne možnosti pridobivanja
znanja).

Delo z učenci je potekalo v petih skupinah v kater so bili razdeljeni po kriteriju začetnega znanja.
Glavni namen tečaja je bil, da bi učenci razvili sposobnost opravljanja varne in dalj časa za
trajajoče dejavnosti v naravi. Vsi so hitro osvojili osnove tehnike in so lahko na smučeh uspešno
samostojno smučali.
Smučanje je ena izmed bolj množičnih aktivnosti v naravi. Našim učencem je, zlasti zaradi
spodbude s strani občine in specifičnih pogojev kraja, zelo olajšano ukvarjanje s tem športom.
Zato se mi zdi zelo pomembno, da otroke pripravimo, da bi lahko te pogoje za aktivno preživljanje
prostega časa, čimbolj izkoristili.
-

Junij 2020, plavalni tečaj za učence 2. razreda

Plavalnega tečaja zaradi razglašene pandemije nismo realizirali.
-

26. 3. do 29. 3. 2020, tečaj teka na smučeh za učence 6. razreda, Rok Brezavšček
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Za učence 6. razreda smo tečaj teka na smučeh večinoma izpeljali na tekaški progi v Planici. En
dan pa na Pokljuki. V dnevu na Pokljuki smo opravili malo več ur teka, tako da smo lahko tečaj
namesto v petih dneh, izpeljali v štirih. S tečajem smo skušali doseči naslednje cilje:











povečati trajnost in kakovost znanja.
spodbujati sposobnost za opazovanje naravnega in družbenega okolja ter samostojno in
odgovorno ravnanje do naravnega in družbenega okolja.
spodbujati socialne in komunikacijske spretnosti in veščine ter razvijanje demokratične
komunikacijske kulture.
spodbujati sposobnost za spoštovanje sebe in drugih oseb ter vzpostavljanje medosebnih
in družbenih odnosov.
razvijati sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, učenca usposablja
za soočanje z življenjskimi problemi in za samozavestno odpravljanje/reševanje le-teh.
spodbujati pozitiven odnos do zdravega načina življenja ter vceplja odgovornost za lastno
varnost in zdravje.
skrbeti in spodbujati skladen telesni in duševni razvoj posameznika.
zagotoviti smučarsko pismenost.
razvijati odgovoren odnos do okolja.
spodbujati vseživljenjsko učenje (učenec spoznava različne možnosti pridobivanja
znanja).

Delo z učenci je potekalo v treh skupinah. Glavni namen tečaja je bil, da bi učenci razvili
sposobnost za izvajanje dalj časa trajajoče dejavnosti v naravi. Vsi so hitro osvojili osnove tehnike
in so lahko na smučeh uspešno pretekli večje razdalje. Tudi učenci s slabšim ravnotežjem in
aerobnimi sposobnostmi so uspešno premagovali daljše razdalje.
Tek na smučeh je, v zimskem času, poleg smučanja, ena izmed bolj množičnih aktivnosti v naravi.
V časih finančne krize se množičnost še povečuje, saj je zaradi dostopnosti urejenih prog ter
cenovno ugodne opreme, ta šport dosegljiv širši populaciji. Zato se mi zdi pomembno, da otroci
spoznajo tudi to možnost za aktivno preživljanje prostega časa. Upam, da bomo v šoli lahko
učencem kmalu priskrbeli opremo za izposojo in tako lahko veliko vsebin izpeljali že med rednimi
urami športne vzgoje.
-

September 2019 −februar 2020, plesni tečaj klasičnega plesa za učence 9. razreda, ki so
nastopili na valeti ob zaključku šolskega leta. Tečaj je organizirala plesna šola Cha-cha.

13 Šolska svetovalna služba
I.
Učenje in poučevanje
Delo z nadarjenimi učenci se je vršilo v okviru pouka, tekmovanj, dnevov dejavnosti, interesnih
dejavnosti ter projektnega dela z učenci. Za 31 od 38 že prepoznanih nadarjenih učencev smo
oblikovali individualizirane programe. Evalvacija IP-jev je v okviru aktiva učiteljev potekala v
mesecu januarju in juniju; program dela ni bil v celoti realiziran zaradi epidemije. V prihodnjem
letu se mi zdi smiselno, da se glavni del programa dela zastavi že v začetku leta, in sicer tako, da
bodo dejavnosti za nadarjene učence izvedljive tudi v primerih omejitev druženja in srečevanja
posameznih oddelkov. Še vedno pa se mi zdi bistvenega pomena tudi aktivna vloga učencev pri
oblikovanju programa in dogovarjanju z učitelji glede prilagoditev pouka.
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Načrtovanega evidentiranja ter identificiranja nadarjenih učencev v 4. razredu zaradi epidemije
nismo izvedli. V prihodnjem letu bomo nadarjene učence odkrivali v 4. in 5. razredu.
Sodelovala sem pri spremljanju učencev z odločbami (21 učencev).
V 6. razredu sem staršem na roditeljskem sestanku predstavila strategije in tehnik učenja,
delavnice z enako vsebino sem izvedla še v obeh šestih razredih. V 6.b sem temo nadgradila s
temo strahu in treme pred ocenjevanji ter načini, kako si lahko pomagamo pri zmanjšanju strahu.
Delavnice z metodami in tehnikami učenja sem izvajala v četrtem razredu. Predstavila sem jim
nekaj učinkovitih pripomočkov za učenje, ki jih lahko izdelajo učenci sami ter se ob njih že sproti
učijo. Prek seznanjanja z drugimi tehnikami sem jih spodbudila k učenju z razumevanjem.
II.
Šolska kultura, vzgoja, klima in red
V šolsko kulturo in razvijanje pozitivnejše klime sem se vključevala prek sodelovanja z
učitelji/razredniki, izvajanja razrednih ur, preventivnih delavnic in projektov, podpore Pravilom
šolskega reda ter analize vzgojne problematike na šoli. K ukvarjanju z razrednimi problematikami
smo pristopali razredniki, učitelji, svetovalna delavka in ravnateljica, vključevali smo tudi starše.
Z namenom izboljšanja razredne klime sem na razredni stopnji za 5. razreda tekom leta vodila
delavnice socialnih veščin 'Skupinska dejavnost'. Učence sva z razredničarko izbrali na osnovi
sociograma; pozorni sva bili, da so bili v dejavnosti vključeni učenci z različnimi položaji v razredu.
Velik poudarek je bil na skupinskem delu, reševanju problemov in sodelovanju, kar smo dosegali
preko iger in drugih športnih in ustvarjalnih dejavnosti. Dejavnosti sem oblikovala tako, da so
imeli vsi učenci priložnost, da se izkažejo v svojih močnih področjih. Večina učencev je bila z
delavnicami zadovoljna in so radi prihajali na ure, nekateri pa so ostali bolj zadržani in so povedali,
da si niso želeli hoditi na dejavnost. So se pa tudi ti učenci velikokrat aktivno in sodelovalno
vključili v aktivnosti. Po premoru zaradi epidemije smo z dejavnostjo zaključili v mesecu juniju.
Na predmetni stopnji sem se najbolj vključevala v 6. razreda. Sodelovala sem z razredničarkama
ter se občasno prek razgovorov ali razrednih ur vključila v reševanje razrednih problematik. V
začetku leta sem izvedla sociograma, na osnovi katerih smo z razredničarkama izbrali učence za
skupinsko dejavnost, ki sem jo izvajala med oktobrom in marcem. Dejavnost je obiskovalo 9
učencev.
V podporo šolski klimi smo izvajali šolski projekt Spodbujamo pozitivne vrednote, v katerega so
bili vključeni vsi razredi in učenci. Vsak mesec je bil namenjen eni vrednoti (spoštovanje, strpnost,
dobrodelnost, pozdravljenje, kulturno prehranjevanje in odgovornost). Moja vloga je bila v
koordinaciji projekta. Razrednikom sem vsak mesec pripravila gradivo za določeno vrednoto, ki
so ga lahko uporabili pri razrednih urah z učenci.
III.
Telesni, osebni in socialni razvoj
Pri individualnih obravnavah smo timsko sodelovali razredniki, svetovalna delavka,
starši/skrbniki. Po potrebi smo se povezovali z zunanjimi institucijami (CSD, ZD). Na osnovi
podpisanega soglasja sem kontinuirano vodila individualno obravnavo s 5 učenci.
Na področju telesnega, osebnega in socialnega razvoja sem izpeljala sledeče preventivne
projekte in delavnice:
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-

Moje pravice (delavnice ob tednu otroka, 1.-5. r.)
Reševanje odnosnih problemov – razredna ura z dekleti (3.r.)
Medvrstniško nasilje in naše pravice – v sodelovanju s CAP izvajalkami (5.r.)
Reševanje odnosnih problemov (6.b.)
Odnosi v razredu med fanti (RU s fanti 6.b)
Strpnost in spoštovanje (6.a)
Doživljanje različnih oblik nasilja (RU z dekleti 6.a in 6.b)

V okviru preventivnega meseca nam je LAS Občine Kranjska Gora financiral Plesni dan za vse
učence naše šole, ki ga je izvajal Studio Ritem. Učenci iz obeh vrtcev v občini so si v Ljudskem
domu v Kranjski Gori ogledali predstavo Drugačna veverička in njeni prijatelji.
V projektu Eksene z naslovom Stop obrekovanju so sodelovali učenci 1.,2. in 4. razreda.
Z učenci 3.r. smo sodelovali z Domom Matevža Langusa Radovljica prek dopisovanja s 'Skrivnimi
prijatelji'. Za zaključek smo načrtovali srečanje v živo, ki ga zaradi epidemioloških omejitev nismo
izpeljali in smo ga prestavili na jesenski čas.
Z namenom dobrodelnosti so učenci v prednovoletnem času izdelali voščilnice za Župnijsko
Karitas Dovje, ki je le te razdelila med starejše sokrajane.
Izpeljali smo program CAP za preventivo pred različnimi oblikami nasilja v 3. in 4. razredu.
V času šolanja na daljavo sem oblikovala vsebino razdelka na spletni strani z naslovom: »Da nam
bo lažje«, ki sem jo vmes še dopolnila. Oblikovala sem jo v 5 poglavij:
- informiranje in usmerjanje (povezave do spletnih strani z mladim primernimi in verodostojnimi
informacijami o koronavirusu in spremljajočih posledicah);
- razumevanje svojega počutja (normalizacija raznovrstnih čustev in počutij, imenovanje čustev,
ravnanje s posameznimi čustvi);
- pomiritev, sprostitev (dihalne vaje, vaje sproščanja, čujejčnostne vaje);
- boljši odnosi (ideje za skupne, povezujoče dejavnosti z domačimi);
- smeh (šale).
PREVENTIVNE DEJAVNOSTI ZA STARŠE
Staršem je bilo 20. 11. 2019 ponujeno predavanje g. Mihaela Černetiča »Čuječno starševstvo«
(LAS občine Kranjska Gora).
Za starše bodočih prvošolcev sva s svetovalno delavko iz vrtca 28. 1. 2020 izvedli roditeljski
sestanek z naslovom: 'Moj otrok gre v šolo'.
Ob pričetku šolanja na daljavo sem staršem poslala iztočnice, kako otroci in mladostniki doživljajo
krizno situacijo, in priporočila, kako pristopiti k njim.
IV.
Šolanje
V 1. razred smo za šolsko leto 2020/21 vpisali 18 učencev, komisija za ugotavljanje pripravljenosti
otrok za vpis v prvi razred je enemu otroku odložila šolanje za eno leto.
Ob koncu šolskega leta so vsi učenci uspešno zaključili razred.
2 učenca bosta s septembrom nadaljevala šolanje na drugih osnovnih šolah.
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V.

Karierna orientacija

Učenci 7. razreda so si v okviru tehniškega dne ogledali Srednjo šolo Jesenice in se seznanili z
njihovimi izobraževalnimi programi.
V okviru tehniškega dne so se učenci 8. in 9. razreda udeležili Vrtiljaka poklicev, ki je potekal na
Srednji gostinski in turistični šoli Radovljica.
7 učencev iz 9. razreda se je udeležilo projektnega dneva oz. dneva mladih raziskovalcev na
Gimnaziji Jesenice.
Učence smo seznanjali z dnevi odprtih vrat ter dogodkov posameznih srednjih šol. Učence in
njihove starše smo povabili, da se udeležijo Dneva odprtih vrat slovenskega gospodarstva ter
poklicnega sejma na OŠ Toneta Čufarja Jesenice.
Izvajala delavnice oz. razredne ure karierne orientacije:
- Poklici; Poklici včeraj – danes – jutri; Raziskujem sebe, svoje interese in poklice - RU na daljavo
(8.r.) ter
- Predstavitev poteka poklicne orientacije in programov; Kje sem s svojo odločitvijo za poklicno
pot?; Iščem odgovore na svoja vprašanja o poklicni poti (9.r.)
Z učenci 9. razreda (in njihovimi starši) sem vodila individualne razgovore.
Starše učencev 9. razreda sem seznanjala s postopki vpisa. V času šolanja na daljavo sem skrbela
za pretok informacij ter bila v stiku s starši oz. učenci, kateri prijavnic še niso oddali pred zaprtjem
šol.
Za starše učencev 8. razreda sem pripravila gradivo za 'roditeljski sestanek na daljavo'.
Od 17-ih učencev, ki so se vpisali v srednješolske programe, se je 7 učencev odločilo za
gimnazijske programe, 7 učencev se je vpisalo v 4-letni program strokovnih šol, 2 učenca sta se
vpisala na 3-letni program poklicne šole, 1 učenec pa bo šolanje nadaljeval v tujini.
V področje karierne orientacije umeščam tudi vsebino skupnosti učencev ter otroškega
parlamenta, ki je letos bila Moja poklicna prihodnost. Sodelovala sem z mentorico OP. Izvedenih
je bilo več aktivnosti v okviru razrednih skupnosti ter dve srečanji skupnosti učencev.
Zaključna srečanja in načrtovana 'seja' s predstavniki občine z namenom predstavitve
zaposlitvenih možnosti v lokalnem okolju so odpadla zaradi zaprtja šol.
VI.
Socialno ekonomske stiske
S sredstvi občine in ministrstva smo krili stroške šole v naravi, prehrane ter enkratne denarne
pomoči. 11 učencem smo subvencionirali šolo v naravi. Poleg učencev, ki so po odločbi CSD
upravičeni do subvencije malice oz. kosila, smo kosilo z občinskimi sredstvi subvencionirali še 7
učencem (5 celih regresiranih kosil ter 2 polovični subvenciji kosila). Enkratno denarno pomoč je
dobilo 8 družin (14 učencev), ki so materialno pomoč najbolj potrebovale.
Šolska svetovalna delavka:
Nives Košir Maček

53

14 Šolska knjižnica
Z nakupom in darili smo v šolskem letu 2019/20 fond knjižnice obogatili s 78. naslovi novih knjig
(121 knjižnih enot) ter s 53. naslovi strokovnih priročnikov za učitelje (60 knjižnih enot). Večino
novega knjižnega gradiva predstavljajo leposlovne in strokovne knjige za učence. Pri nabavi
gradiva sem upoštevala potrebe po knjigah za Cankarjevo tekmovanje ter Bookworms in Epi
bralno značko.
Vse novo gradivo v šolski knjižnici je obdelano v sistemu COBISS, v tem letu so v COBISS sistem
vnesene vse leposlovne knjige starega fonda ter večino strokovnega gradiva v šolski knjižnici.
Z računalniki so si učenci pomagali pri iskanju informacij za šolske naloge, pripravo PowerPoint
predstavitev ter občasno za preživljanje prostega časa. Velikokrat so učenci v šolski knjižnici
izkoriščali možnost tiskanja seminarskih nalog. Pri pouku v razredih ali v knjižnici smo koristili 3
tablične računalnike.
V letošnjem letu so si uporabniki so si izposodili 1768 enot knjižnega gradiva. Najbolj brane knjige
so bile strokovne knjige za mlajše učence (enciklopedije), zbirka Dnevnik nabritega mulca, knjige
Svetlane Makarovič, zbirka Peter Nos, fantazijske knjige ter stripi.
Izpeljali smo 20 ur knjižnično informacijskih znanj (KIZ).
Bralno značko je osvojilo 16 učencev od 6. do 9. razreda.
Udeležili smo se projekta splošnih občinskih knjižnic Rastem s knjigo za učence 7. razreda.
Ob kulturnem prazniku sem za učence razredne stopnje pripravila knjižnično uro z naslovom
Slikopis o življenju Franceta Prešerna.
V povezavi z domačim branjem Veveriček posebne sorte smo v 3. razredu sodelovali z Domom
Matevža Langusa iz Radovljice – dopisovali smo si s 'skritimi prijatelji'.
Načrtovanega projekta Menjaj branje in sanje zaradi epidemije nismo izpeljali.
Z učitelji sem sodelovala pri načrtovanju in izvajanju ur KIZ, pripravi ustreznega gradiva za potrebe
pouka, predstavljanjem strokovne literature s pedagoškega področja ter posvetovanjem pri
nabavi gradiva.
Sodelovali smo s krajevno knjižnico v Mojstrani (obiski učencev razredne stopnje in vrtca).
Šolska knjižničarka: Nives Košir Maček

Priloge:
1. Tekmovanja in dosežki učencev v šolskem letu 2019/20
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