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1 Uvod 

V šolo je bilo vpisanih 209 učencev v desetih oddelkih. Podaljšano bivanje je obiskovalo 108 
učencev, jutranje varstvo 21 prvošolcev, varstvo vozačev pa 60 šolarjev. V vrtec je bilo vključenih 
85 otrok v petih oddelkih. 
 

2 Učni uspeh  

V prvih dveh razredih je bilo 44 učencev opisno ocenjenih, vsi napredujejo v višji razred. 
Vsi številčno ocenjeni učenci (165) od 3. do 9. razreda, napredujejo v višji razred. Popravni izpit 
je imel en učenec, opravil ga je v 1. popravnem roku. 
Na nacionalnem preverjanju znanja (v nadaljevanju NPZ) so učenci 6. razreda pri slovenščini in 
angleščini dosegli boljše rezultate od slovenskega povprečja, matematika je bila malo pod 
slovenskim povprečjem. Povprečni rezultati so prikazani v tabeli 1 (podrobne analize 
nacionalnega preverjana, ki so jih opravile učiteljice, so priloga 1 tega poročila).  
 
Tabela 1: NPZ ob koncu drugega obdobja 2019 (6. razred) 
 

predmet povprečno št. % točk za 
Slovenijo 

povprečno št. % točk za 
našo šolo 

razlika 

slovenščina 49,43 54,02 +4,59 

angleščina 51,36 52,34 +0,98 

matematika 57,28 54,31 -2,97 

 
Na NPZ v 9. razredu so učenci pri  slovenščini dosegli boljše rezultate od slovenskega povprečja, 
pri matematiki in angleščini pa so bili rezultati 1 % točko pod povprečjem. Podrobne analize NPZ, 
ki so jih opravile učiteljice, so priloga 2 tega poročila.  
 
Tabela 2: NPZ ob koncu tretjega obdobja 2019 (9. razred) 
 

predmet povprečno št. % točk za 
Slovenijo 

povprečno št. % točk za 
našo šolo 

razlika 

slovenščina 48,48 56,78 +8,3 

matematika 55,67 54,43 -1,24 

angleščina 51,05 50,00 -1,05 

 
 
Povprečne zaključene ocene 
 
Šola v celoti: 4,2 
 

Oddelek Povprečna zaključna ocena 

1. a Opisne ocene 

2. a Opisne ocene 

3. a 4,4 

4. a 4,1 

5. a 4,3 

5. b 4,3 
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6. a 4,1 

7. a 4,1 

8. a 4,0 

9. a 3,8 

 
 
Realizacija ur pouka in razširjenega programa 
 

 
 
 
Število opravičenih (O) in neopravičenih ur (N) 
 

razred 1. a 2. a 3. a 4. a 5. a 5. b 6. a 7. a 8. a 9. a 

O 
N 

1147 
13 

1159 
0 

980 
0 

1156 
11 

797 
1 

941 
1 

1907 
19 

1324 
1 

1392 
31 

1741 
9 

 
 
Podaljšano bivanje in jutranje varstvo 
 
S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZŠ) smo imeli sistemiziranih 69 
ur podaljšanega bivanja na teden. Poučevalo je 2,76 učitelja. Podaljšano bivanje je obiskovalo v 
štirih oddelkih 108 učencev, kar predstavlja 52 % vseh učencev na šoli.  
 
 
razred 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. skupaj 

podaljšano 
bivanje 
 

21 23 21 21 22 0 0 0 0 108 

jutranje 
varstvo 

21 
 
 

                 
 

21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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varstvo 
vozačev 

0 4 6  13  13 6 9 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     4 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.  
 

3 Poročila 

3.1 Kratko poročilo o delu v oddelkih PB 

V šolskem letu 2018/19 je na Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana podaljšano bivanje obiskovalo 
108 učencev. Razdeljeni so bili v štiri oddelke, ki smo jih po 14. uri združevali. 
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 Mete Dobide Verdnik: 
Podaljšano bivanje je v tem letu obiskovalo 23 učencev. Število učencev se med letom ni 
spreminjalo.  
Učenci, ki so obiskovali OPB, po večini niso imeli učnih ali kakšnih drugih težav. V OPB so učenci 
prihajali radi in v oddelku je bila prijetna in večinoma sproščena klima. Učenci so bili pripravljeni 
sodelovati v vseh aktivnostih, ki sem jih pripravila. 
Izkazali so se tudi pri ustvarjanju in podobnih dejavnostih. Zelo radi so imeli glasbo, tako da smo 
kar nekaj ur nastopali in peli. Trudili smo se izboljšati tudi bralno pismenost, tako smo vsak teden 
prebrali kakšno knjigo, pisali svoje knjige in se predvsem veliko pogovarjali. Tudi šport jim je blizu, 
zato so se veselili vseh dejavnosti na prostem in v telovadnici. 
Delo v OPB je potekalo po ustaljenem dnevnem redu: 
 
 11.55 – 12.30  priprave na kosilo, kosilo, počitek 
 12.30 – 13.00  sprostitvena dejavnost  
  13.00 – 13.30  ustvarjalni prosti čas 

13.30 – 14.15  usmerjene dejavnosti iz vseh učnih področij, domača naloga 
 14.15 – 15.00  športne aktivnosti, sprostitvene dejavnosti  
 15.00 – 15.30  priprava na malico, malica 
 15.30 – 16.05  sprostitvena dejavnost, ustvarjalni prosti čas  
 
V jedilnici so se učenci lahko osamosvojili tudi s pospravljanjem za seboj. 
Delo v oddelku je potekalo po predhodnih pripravah in po letnem delavnem načrtu. V oddelku 
sem bila prisotna Meta Dobida Verdnik, ob združevanju, pa so učenci odšli k učiteljici Tini Orejaš. 
Učenci s tem niso imeli težav. Zastavljene cilje smo dosegli in v veselje mi je, da so otroci radi 
prihajali v podaljšano bivanje ter da so bili starši zadovoljni. 
Otroci so v okviru OPB-ja odšli tudi na ogled razstave v Slovenski planinski muzej v Mojstrani, ne 
smemo pa prezreti številnih UNESCO vsebin, ki smo jih spoznali v tem šolskem letu. Na petkovih 
sprehodih smo spoznavali kraj in zanimivosti v Mojstrani. 
Delo ocenjujem kot uspešno, se pa pozna velika razlika z leti, ko so učenci imeli manj obveznosti 
in interesnih dejavnosti v času OPB-ja ter smo učitelji ostajali z učenci preko celega dneva. Zaradi 
številnih nadomeščanj in menjav, se mi zdi, da otroci niso prejeli toliko, kot bi lahko. 
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Učiteljice: Meta Dobida Verdnik, Tina Orejaš, Jerca Bogataj, Uršula Dačić, Ermina Kumalić, 
Karmen Gregorič, Špela Skodlar, Vesna Režonja, Martina Gašperin. 
 

3.2 Jutranje varstvo  

Jutranje varstvo je obiskovalo 21 otrok iz prvega razreda. 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 učilnici 5. razreda. Poleg vozačev so prihajali tudi drugi 
učenci, katerih starši so odšli na delo že pred 7. uro. Vpisanih je bilo 60 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 št. ur  

OŠ Mojstrana 13 24 DSP 

 ISP 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 Mojstrana  

Učenec/ka Raz. 
Vključen/a  
od dne 

Vključen/a 
do dne 

Št. ur na 
teden 

Planirano 
št. ur 

Realizirano 
št. ur 

Realizacija 
v % 

B.G. vrtec 3. 9. 2019 28. 6. 2019 
2, s 
1.12.- 1 

50 50 100 

Ž.Ž. 3. 3. 9. 2018 24. 6. 2019 2 70 70 100 

L.L. 3. 3. 1. 2019 24. 6. 2019 3 60 60 100 

D.T.V. 4. 3. 9. 2018 24. 6. 2019 2 70 74 106 

M.Š. 4. 3. 9. 2018 24. 6. 2019 2 70 74 106 

A.Š. 4. 3. 9. 2018 24. 6. 2019 2 70 73 104 

T.K. 5.b  3. 9. 2018 24. 6. 2019 2 70 72 103 

L.L. 5.b  3. 9. 2018 24. 6. 2019 2 70 71 101 

T.B. 6. 3. 9. 2018 24. 6. 2019 1 35 38 109 
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S.B. 6. 3. 9. 2018 
26. 10. 
2018 

1 7 7 100 

L.Š.  6. 3. 9. 2018 24. 6. 2019 2 70 68 97 

N.R. 7. 3. 9. 2018 24. 6. 2019 2 70 72 103 

A.K. 7. 3. 9. 2018 24. 6. 2019 2 70 73 104 

Z.H.M. 9. 3. 9. 2018 14. 6. 2019 1 33 33 100 

ISP  3. 9. 2018 24. 6. 2018 3 105 105 100 

Realizacija vseh ur/povprečje realizacije    102 

 
Realizacija je pri vseh učencih nad 95 %, pogosto tudi nad 100 %.  
 

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). 
 

4. Sodelovanje z učitelji in svetovalno službo 
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 2018/2019).  
 

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.      
 
 

Metka Rabič 
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3.5 Delo pedagoginje 

Glavno vodilo v  šolskem letu 2018/2019 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 2018/2019 nudila: 
• eni učenki 7. razreda od 5. 11. 2018 
• enemu učencu 7. razreda od  7. 3. 2019 
• enemu učencu 8. razreda 
• trem učencem 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.  
 
Področja dela z učenci: 
 
• Pomoč pri usvajanju učne snovi. Obravnavana snovi 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, 
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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) 
 
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 
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 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, 

 tridnevni seminar Joga v osnovni šoli, 

 sodelovanje na pedagoško-andragoških dnevih. 
 
 

Manca Vovk, univ. dipl. ped. 
 

3.6 Delo z nadarjenimi  

V šolskem letu 2018/2019 je bilo nadarjenih 35 učencev od 5. do 9. razreda. Učiteljice, ki so 
organizirale dejavnosti z nadarjenimi učenci, so: Uršula Dačić, Jerca Bogataj in Ermina Kumalić.  
V mesecu septembru smo imeli uvodni sestanek z nadarjenimi učenci. Pogovorili smo se o vseh 
dejavnostih za šolsko leto 2018/2019.  
Mesec september je bil mesec branja in učenci so v času predur in podaljšanega bivanja 
obiskovali učence 1. razreda, kjer so jim brali zgodbice. Navdušenje je bilo obojestransko, zato 
smo se dogovorili, da bodo učenci skozi celotno šolsko leto hodili v vrtec brat zgodbice.  
Vsak mesec smo pripravili tudi plakate z naslednjimi temami: »Zgodilo se je…«, »Aktualno«, 
»Lepe misli«. Učenci so bili razdeljeni v manjše skupine in vsaka skupina je pripravila svoj plakat, 
ki je bil na ogled celoten mesec v zgornji šolski avli. 
V novembru so se nekateri učenci udeležili delavnice Robotkovi dnevi na Šolskem centru Kranj. 
V mesecu decembru je bila organizirana ekskurzija v Salzburg, kjer so učenci obiskali Haus der 
Natur in nato še božični sejem. Decembra smo si tudi ogledali predstavo Pygmalion v angleščini. 
V mesecu marcu so se nekateri učenci udeležili Festivala naše prihodnosti na Osnovni šoli Orehek, 
kjer so obiskali dve delavnici: izdelava reliefne karte in tradicionalna kitajska umetnost.  
V aprilu smo izdelovali liste, kjer so bile napisane lepe misli in nato smo liste polepili po celotni 
šoli. Aprila sta se dve učenki, ki tudi obiskujeta nemščino, udeležili festivala Jezikajmo na OŠ 
Josipa Plemlja Bled. Konec aprila so učenci v spodnji šolski avli organizirali delavnice Učenci za 
učence. Delavnice, ki so jih pripravili, so bile: kitara, violina, klavir, frizure in make up, izdelava 
zapestnic in ustvarjanje. Delavnice so trajale dva dni, in sicer v času rekreativnih odmorov. Učenci 
so bili zelo navdušeni, zato bi delavnice organizirali tudi naslednje šolsko leto.  
 

Ermina Kumalić 
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4 Dnevi dejavnosti 

4.1 Kulturni dnevi in prireditve 

 
- 10. 10. 2018, kulturni dan, obisk Blejskega gradu, Bled, 1.–3. razred. 
- 19. 10. 2018, kulturni dan, ogled gledališča in predstave Coprnica Zofka, Jesenice, 1.–5. 

razred. 
- 8. 11. 2018, kulturni dan, ogled filma Gajin svet, Radovljica, 4.–5. 
- 9. 11. 2018, kulturni dan, ogled filma Ernest in Celestina, Mojstrana, 1.–3. razred. 
- 15. 11. 2018, kulturni dan, Ivan Cankar, Vrhnika, 6.−9. razred. 
- 13. 12. 2018, kulturni dan, dan šole in krajevni praznik. Rdeča nit letošnje prireditve je bil 

muzikal z naslovom (Ne) verjamem v pravljice, ki so ga pripravili učenci naše šole (pevski zbor, 
muzikal). Po prireditvi so si učenci, starši in ostali obiskovalci lahko ogledali razstavo v šolski 

avli, 1.-9. razred. 
- 21. 12. 2018, proslava, proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 1.-9. razred. 
- 8. 1. 2019, kulturni dan, Cankarjev dom – koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ogled 

Razstave teles, delavnice na Gledališkem inštitutu, Ljubljana 6.−9. razred. 
- 7. 2. 2019, proslava, proslava ob kulturnem dnevu, Mojstrana, 1.–9. razred. 
- 15. 4. 2019, kulturni dan, ogled Županove Micke in ogled Biotehniškega centra Naklo, 6.–9. 

razred. 
- 21. 6. 2019, proslava, proslava ob dnevu državnosti, 1.–8. razred. 

 
 

4.2 Tehniški dnevi  

- 10. 9. 2018, tehniški dan, pastirski dan, Mojstrana, 1. razred. 
- 9. 10. 2018, tehniški dan, jesenska papirna akcija, Mojstrana, 8. in 9. razred. 
- 13. 12. 2018, tehniški dan, počastitev dneva šole in krajevnega praznika, Mojstrana, 6.−9. 

razred. 
- 19. 12. 2018, tehniški dan, božično-novoletne delavnice, Mojstrana, 3.−4. razred. 
- 20. 12. 2018, tehniški dan, božično-novoletne delavnice, Mojstrana, 1. in 2. razred. 
- 18. 1. 2019, tehniški dan, Pomorski muzej, Seča, 7. razred. 
- 28. 1. 2019, tehniški dan, obisk SIJ Jesenice, Jesenice, 8.−9. razred 
- 6.−8. 3. 2019, tehniški dan, tek na smučeh, Planica, 6. razred. 
- 25. 3. 2019, tehniški dan, obisk Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana, 3. in 5. b razred. 
- 1. 4. 2019, tehniški dan, Obisk Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana, 4. in 5. a razred. 
- 5. 4. 2019, tehniški dan, obisk Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana, 1. in 2. razred. 
- 17. 4. 2019, tehniški dan, Dan zemlje in spomladanska papirna akcija, 6.−9. razred. 
- 17. 4. 2019, tehniški dan, izdelek iz odpadnega materiala, Mojstrana, 7. razred. 
- 11. 5. 2019, tehniški dan, kolesarski poligon, Mojstrana, 5. a in 5. b razred. 
- 20. 5. 2019, tehniški dan, obisk knjižnice, Mojstrana, 7. razred. 
- 22. 5. 2019, tehniški dan, Belarjevi dnevi, učenci so spoznali drobno živalstvo reke Soče, 

življenje dr. Juliusa Kugyja, značilnosti korit Mlinarice, različne vrste kamnin in delo ter naloge 
TNP, Trenta, 5. a in 5. b razred. 

- 3. 6. 2019, tehniški dan, Pocarjeva domačija, Radovna, 2., 3. in 4. razred. 
- 18. 6. 2019, tehniški dan, obisk Tehniškega muzeja Bistra, Bistra, 4., 5. a in 5. b razred. 
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4.3 Naravoslovni dnevi  

- 17. 9. 2018, naravoslovni dan, naravoslovna učna pot, Vrata, 8. in 9. razred. 
- 18. 9. 2018, naravoslovni dan, alpsko rastlinstvo, Vrata, 8. in 9. razred. 
- 24. 9. 2018, naravoslovni dan, ogled Pomorskega muzeja, Piran, 5. a in 5. b razred 
- 14. 1. 2019, naravoslovni dan, Primorska pokrajina, CŠOD Burja, 7. razred. 
- 15. 1. 2019, naravoslovni dan, soline in solinarstvo, CŠOD Burja, 7. razred. 
- 16. 1. 2019, naravoslovni dan, obmorsko rastje, CŠOD Burja, 7. razred. 
- 15. 4. 2019, naravoslovni dan, Dan zdravja, Mojstrana, 1.−5. razred. 
- 17. 4. 2019, naravoslovni dan, Dan Zemlje, Mojstrana, 1.−5. razred. 
- 17. 4. 2019, naravoslovni dan, Dan Zemlje in papirna akcija, 6. razred. 
- 18. 4. 2019, naravoslovni dan, kamnine in prst, CŠOD Trilobit, 6. razred. 
- 24. 4. 2019, naravoslovni dan, Postojnska jama in predjamski grad, 6.−9. razred. 
- 22. 5. 2019, naravoslovni dan, projekt Voda, Mojstrana, 4. razred. 
- 18. 6. 2019, naravoslovni dan, obisk Živalskega vrta, Ljubljana, 1.−3. razred. 

4.4 Športni dnevi in ostale športne dejavnosti 

- 19. 9. 2018, športni dan, pohod na Borovlje,Vrata, 8.−9. razred. 
- 28. 9. 2018, športni dan, plavanje, Debeli Rtič, 5. a in 5. b razred. 
- 29. 9. 2018, športni dan, orientacijski pohod, 1.−9. razred. 
- 17. 1. 2019, športni dan, Pohod do Pirana, Seča, 7. razred. 
- 1. 2. 2019, športni dan, smučanje, Mojstrana, 3.−4. razred. 
- 7. 2. 2019, športni dan, smučanje, pohod, drsanje, Mojstrana, 1.−9. razred. 
- 15. 2. 2019, športni dan, športne igre, Podmežakla, 1.−5. razred. 
- 22. 2. 2019, športni dan, smučanje, pohod v Tamar, Kranjska Gora, Planica, 6.−9. razred. 
- 23. 4. 2019, športni dan, plavanje, Radovljica, 1. razred. 
- 9. 5. 2019, športni dan, pohod do školjčišča, Debeli Rtič, 1. razred. 
- 17. 5. 2019, športni dan, ogled Beograda, pohod na Avalo, Beograd, 8. razred. 
- 31. 5. 2019, športni dan, pohod in ogled Mirabilandije, Mirabilandija, 9. razred. 
- 11. 6. 2019, športni dan, plavanje, Gozd Martuljek, 2. razred. 
- 19. 6. 2019, športni dan, pohod v Krnico, Kranjska Gora, 2.−5. razred. 
- 20. 6. 2019, športni dan, plavanje, Radovljica, 6.-8. razred. 
- 21. 6. 2019, športni dan, pohod, Mojstrana, 6. razred. 

 
 

5 Izbirni predmeti (obvezni in neobvezni) 

5.1 Likovno snovanje 1 in 2 − LIS 1 in LIS 2 

 
1. Izbirni predmet LIS 1 (7. razred) 
Izbirni predmet LIS 1 je potekal na 14 dni po dve šolski uri. Predmet je obiskovalo 6 učencev 7. 
razreda. Predmet se je izvajal v skladu z učnim načrtom in sicer po sklopih: risanje, slikanje, 
kiparstvo.  
Skupno smo realizirali 34/35 ur. 
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2. Izbirni predmet LIS 2 (8. razred) 
Izbirni predmet LIS 2 je potekal na 14 dni po dve šolski uri. Predmet so obiskovale štiri učenke 8. 
razreda. Predmet se je izvajal v skladu z učnim načrtom in sicer po sklopih: risanje, slikanje, 
kiparstvo, grafika, prostorsko oblikovanje in kombinirana likovna področja.  
Skupno smo realizirali 34/35 ur. 
 

         Učiteljica: Sonja Janša Gazič 

5.2 Izbrani šport − odbojka 

Pri programu izbirnega predmeta IŠP Odbojka smo ključna znanja poskušali osvojiti na malce 
drugačen način. Potekal je vsak torek 7. uro, vpisanih pa je bilo 12 učencev iz 7. razreda.  Skupina 
je bila zanimiva, saj so bili učenci, z izjem dveh, večinoma začetniki v odbojki. Kar 4. učenci so 
trenirali druge športe, zato so hitro napredovali. Učenci so se ur pridno udeleževali, zato je bil 
napredek tudi toliko večji. Po začetnih spoznavanjih udarcev in odbojev ter pravilih igre, smo 
kmalu prešli na igro in njene različice.  
Vzdušje v sami skupini je bilo dobro in učenci so bili zadovoljni s potekom predmeta. Želeli smo 
igrati tudi tekmo z eno od Unesco šol, vendar se organizacijsko proti koncu leta to ni dalo 
uresničiti.  Zaradi vremena tudi nismo realizirali odbojke na mivki, kar mi je še posebej žal. 
Namen programa je bil pobliže spoznati odbojko in seveda poudariti zdrav, razvedrilni in 
sprostilni značaj športa, kar nam je tudi uspelo. 
 

Učiteljica: Meta Dobida Verdnik 

5.3 Obdelava gradiv – les 

Izbirni predmet obdelava gradiv – les je obiskovalo 6 učencev iz 7. razreda. Učenci so spoznavali 
gradivo ter njegove lastnosti ter uporabo ob izdelavi zanimivih izdelkov: raglja, okrasni obešalnik 
za ključe lesena okrasna hišica ter samokolnica. Delo je potekalo  ob prijetnem in ustvarjalnem 
vzdušju. Učenci so se ob izdelavi izdelkov urili v ročnih spretnostih in delovnih navadah, 
natančnosti ter upoštevanju nevarnosti  in zaščite pri delu. 
 

Učiteljica: Jožica Višnar 

5.4 Obdelava gradiv – umetne snovi 

Izbirni predmet obdelava gradiv – umetne snovi so obiskovali 3 učencev iz 9. razreda. Učenci so 
spoznavali gradivo- umetne snovi (plastika) ter njene lastnosti ter uporabo ob izdelavi zanimivih 
izdelkov: obesek – toplotna obdelava iz granulata, avtomobilček z ohišjem iz penastega PVC-ja in 
motornim pogonom z jermenskim prenosnim mehanizmom, čoln iz stiropora ter merilec hitrosti 
vetra. Učenci so radi prihajali k premetu, se sprostili in izdelovali naštete izdelke. Uporabljali smo 
tudi napravo za krivljenje umetnih snovi, vibracijsko žago, vrtalnik ter brusilni stroj. Tudi pri tem 
predmetu so se učenci urili v ročnih spretnostih, natančnosti ter upoštevanju nevarnosti in zaščite 
pri delu. 
 

Učiteljica: Jožica Višnar 
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5.5 Nemščina 1, 2 in 3  

Nemščina 1 
Nemščino 1 je obiskovalo 10 učencev. Povprečna ocena učencev je 4,6. Učenci so v šolskem letu 
dobili dve pisni in dve ustni oceni. 
Predelana je bila vsa učna snov. Teme, ki smo jih predelali, so: spoznavanje, številke in ura, 
družina, moji prijatelji, živali, urnik in predmeti, spreganje glagolov v sedanjiku, pravilni in 
nepravilni glagoli v sedanjiku, moj vsakdan, hobiji, poklici, osebni zaimki v tožilniku, raba tožilnika 
pri določnih in nedoločnih členih, svojilni zaimki, ločljivi glagoli, modalni glagoli.  
Delo z učenci je bilo zelo prijetno. Bili so vedno motivirani in vedoželjni, snov so zelo hitro osvojili 
in jo razumeli. 
V mesecu maju 2019 so se učenci, ki obiskujejo nemščino 1, nemščino 2 in nemščino 3, udeležili 
ekskurzije v tovarno čokolade Zotter in nato so še obiskali mesto Gradec, kjer so si ogledali staro 
mestno jedro. 
 
Nemščina 2 
Povprečna ocena učencev je 3,92. Učenci so dobili dve pisni oceni in dve ustni.  
Predelana je bila vsa učna snov. Teme, ki smo jih predelali v šolskem letu, so: moja soba in 
pohištvo, predlogi, pridevniki, prosti čas, letni časi in meseci, deli telesa in bolečine, oblačila in 
opis oseb, rojstni dan, moje mesto, počitnice, haben in sein v pretekliku, modalni glagoli, osebni 
zaimki v različnih sklonih, množinske oblike, vezniki, velelnik. 
Z učenci smo veliko delali tudi na dodatnem besedišču in veliko smo utrjevali. Dodatne ure za 
utrjevanje in razlago snovi sem ponudila učencev ob ponedeljkih in sredah od 12.45 naprej, 
vendar učenci so zelo redko prišli oziroma pomoč so iskali nekaj dni pred testom.  Veliko sem jih 
tudi spodbujala pri ustnem sporočanju. Spoznavali smo tudi kulturo in zgodovino nemško 
govorečih dežel. 
V mesecu maju 2019 so se učenci, ki obiskujejo nemščino 1, nemščino 2 in nemščino 3, udeležili 
ekskurzije v tovarno čokolade Zotter in nato so še obiskali mesto Gradec, kjer so si ogledali staro 
mestno jedro. 
 
Nemščina 3 
Nemščino 3 je obiskovalo 10 učenk. Povprečna ocena učenk je 4,0. Učenke so dobile dve pisni 
oceni in dve ustni.  
Predelana je bila vsa učna snov. Teme, ki smo jih predelali v šolskem letu, so: mesto, pot v mestu, 
wo/wohin, predlogi s 3. sklonom in predlogi s 4. sklonom, stopnjevanje pridevnikov, perfekt, 
modalni glagoli, modalni glagoli v pretekliku, odvisni stavki, osebni zaimki v dajalniku in tožilniku, 
pohištvo, pridevniška sklanjatev. Brali smo tudi nemško knjigo in nato se tudi udeležili 
tekmovanje iz nemške bralne značke  Bücherwurm, kjer so učenke bile zelo uspešne. 
V mesecu maju 2019 so se učenci, ki obiskujejo nemščino 1, nemščino 2 in nemščino 3, udeležili 
ekskurzije v tovarno čokolade Zotter in nato so še obiskali mesto Gradec, kjer so si ogledali staro 
mestno jedro. 
 
Delo je bilo zelo prijetno, učenke so bile vedno motivirane in pripravljene na delo. Poleg vseh 
naštetih tem smo dodali še nekaj dodatnega besedišča in spoznavali smo kulturo in zgodovino 
nemško govorečih dežel.  
 
 

Učiteljica: Ermina Kumalić 
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5.6 Šport za sprostitev 

Pri programu izbirnega predmeta šport za sprostitev smo ključna znanja poskušali osvojiti na 
malce drugačen način. Potekal je vsako sredo 7. uro, vpisanih pa je bilo 12 učencev. Skupina je 
bila zanimiva, saj je bila kombinacija deklet iz 8. razreda in dečkov iz 7. in 9. razreda. Zaradi tega 
so bile ure še bolj dinamične in pestre. Športe smo poskušali v večini izvajati v naravi. Tako smo 
kolesarili na izletu, se odpravili na pohod, tekli po gozdu. Seveda smo spoznali tudi ples, aerobiko, 
badminton, namizni tenis, floorball, igre z žogo, kjer sta bili v ospredju košarka in 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. Veseli me, da smo pozimi lahko izvajali drsanje na bližnjem drsališču, poleti pa rolali 
poleg šole. Spoznali smo se tudi z vsebinami poštenega športa in antidopinga 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, kar nam je 
tudi uspelo. 
Izvajanje izbirnega predmeta šport za sprostitev 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 

5.7 Poskusi v kemiji 

Izbirni predmet sta obiskovala dva učenca 8. razreda v obsegu 35 ur in sicer dve uri na teden po 
urniku A. Pouk je potekal v dveh blok urah ob sredah 6. in 7. uro.  
Sestavni del vsake ure je bil eksperiment. Učenca sta utrdila in poglobila znanje, razumevanje in 
uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentiranja. Razvijala sta spretnosti za 
varno in učinkovito delo s snovmi, veščine eksperimentiranja in raziskovanja. Seznanila sta se z 
raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju. Usvojila sta osnovna znanja iz varstva pri delu s 
kemikalijami. 
Učenca sta se naučila pisati poročila eksperimentov in tako skozi celo šolsko leto urejala dnevnik. 
V prvem ocenjevalnem obdobju sta s pomočjo literature in spleta pripravila seminarske naloge o 
pomembnih kemikih.  
V okviru predmeta smo se udeležili Šole eksperimentalne kemije na OŠ Koroška Bela 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.  
 

Učiteljica: Andreja Kero 

5.8 Neobvezni izbirni predmet tehnika 

Tehniko kot neobvezen izbirni predmet za 4. , 5. in 6. razreda je obiskovalo 21 učencev, zato se 
je po normativu za tehniko, predmet delil v dve skupini in sicer: prva skupina učenci 4., 5. a in 5. 
b razreda, druga skupina pa  učenci 6. razreda. 
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Pri pouku smo uporabljali škatlo z gradivi in sicer prva skupina škatlo Tehnika 2, druga skupina 
Tehnika 3. Pri tem smo  pri prvi skupini izdelali naslednje izdelke: Hanojski stolp, zabojček, 
vetrnica z repom, svetilka, jadralno letalo, stojalo za pisalni pribor, opomnik, obesek za ključe, 
svečnik ter izdelek po lastni zamisli. Druga skupina pa je izdelala: knjižico, svetlobno skrinjico, 
obesek, stojalo za svinčnike, predalčka, vrtavko in dvigalo.  Pri izdelavi izdelkov so se učenci srečali 
z materiali: papir, plastika, les, in kovina ter spoznavali orodja in obdelovalne postopke. 
Ure so bile ustvarjalne, zaznati je bilo navdušenje nad izdelki, urjenje ročnih spretnosti, 
spoznavanje z novimi orodji, postopki, materiali in seveda kdaj pa kdaj tudi kakšna neuspela 
delovna operacija. Izvajanje tega neobveznega programa vidim tudi kot dobra popotnica za 
navduševanje učencev za tehnične poklice in pa tudi za ročne spretnosti, ki jih človek potrebuje 
pri vsakdanjem življenju. 
 

Učiteljica: Jožica Višnar 
 

5.9 Neobvezni izbirni predmet računalništvo 

Za računalništvo se je odločilo 33 učencev četrtega, petega in šestega razreda.  Zaradi številčnosti 
in različnega predznanja (nekateri učenci so predmet obiskovali že lansko in predlansko šolsko 
leto), sem tudi v tem  šolskem letu predmet izvajala v dveh skupinah. 
Prvo skupino so obiskovali učenci 4 in 5. b razreda, drugo skupino  učenci 5. a in 6. razreda. 
Vsebina pouka je bila prilagojena znanju skupine, nekateri učenci so lahko reševali težje 
računalniške probleme, drugi- začetniki pa nekoliko lažje. Poleg programiranja so spoznali tudi 
osnove dela z računalnikom, kot je shranjevanje, tiskanje, kopiranje dokumentov, delo z 
mapami... 
Delo  z obema skupinama je bilo ustvarjalno. Program je bil zasnovan na razumevanju, kako v 
resnici pred našimi očmi nastaja animacija (npr. plesalka pride na oder, se predstavi in na koncu 
prikloni). Sledili pa so tudi zahtevnejši programi v katerih smo uvedli pogojne stavke,  vejitve ter 
spremenljivko. 
 

Učiteljica: Jožica Višnar 
 

5.10 Neobvezni izbirni predmet nemščina 

V šolskem letu 2018/19 so nemščino kot neobvezni izbirni predmet obiskovali učenci 4., 5., in 6. 
razreda. Skupaj je bilo 18 učencev. 
Povprečna ocena učencev je 4,55. Učenci so v šolskem letu dobili dve pisni in dve ustni oceni. 
Predelana je bila vsa učna snov. Učenci so se naučili osnovnih fraz, kako se predstaviti in kako 
nekomu postaviti nekaj osnovnih vprašanj pri spoznavanju. Poudarek je bil na izgovorjavi in 
velikokrat smo imeli igro vlog in dialoge. Učili smo se tudi s pomočjo pesmic in igre, s katerimi 
smo utrjevali besedišče. Teme, ki smo jih predelali, so: osebni podatki, števila, barve, moj dan, 
deli telesa, bolezni, oblačila, trgovine, nakupovanje, pridevniki, prevozna sredstva, promet, v 
mestu in na deželi, na železniški postaji, dnevi, meseci in letni časi, vreme, čustva, časovni prislovi. 
Brali smo tudi nemško knjigo in nato se tudi udeležili tekmovanje iz nemške bralne značke  
Bücherwurm, kjer so učenci bili zelo uspešni. 
Učenci so pri pouku imeli le zvezek, pripravljala sem delovne liste in PPT predstavitve.  
Delo je bilo zelo zanimivo in hkrati tudi velik izziv, saj so v skupini trije različni razredi. Učenci 6. 
razreda so bili hitri pri reševanju delovnih listov, prepisovanju besed s table in podobno, učenci 
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4. razreda pa so potrebovali veliko več časa. Pri pouku smo tudi veliko utrjevali in ponavljali ter 
organizirali mini tekmovanja, kjer so učenci pokazali svoje doseženo znanje. Delo z učenci je bilo 
zelo prijetno. Bili so vedno motivirani in vedoželjni. 
 

Učiteljica: Ermina Kumalić 
 

5.11 Neobvezni izbirni predmet angleščina – 1. razred 

Predmet je izbralo in tudi obiskovalo 21 učencev – to so vsi učenci 1. razreda 
Realizacija je 100 %. 
Pri delu v razredu sem sledila učnemu načrtu ter tako uresničevala cilje na slušnem in govornem 
področju. Pri delu smo uporabljali le mapo ter konkreten material, večina poučevanja je potekala 
preko iger, petja, gibalnih aktivnosti. 
Pri pouku smo obravnavali naslednje teme in besedišče ter fraze, povezane s temami: jaz, barve, 
živali, letni časi, vreme, božič, zima, pomlad, velika noč, deli telesa, sadje, poletje. 
Učenci so imeli angleščino dvakrat na teden, 5 šolsko uro. Ena učenka skoraj tekoče govori 
angleško, saj je nekaj let živela v Franciji. Razred kot skupina je bil dokaj nemotiviran za učenje 
kljub različnim metodam in oblikam poučevanja. Pri igrah se nekaj posameznikov ni držalo pravil, 
tako da smo morali večkrat igro prekiniti. Tudi drugače kot skupina niso pokazali veliko interesa 
nad učenjem angleščine. 
 

Učiteljica: Špela Skodlar 
 

 
 

5.12 Neobvezni izbirni predmet – šport 

Neobvezni izbirni predmet šport je v preteklem šolskem letu potekal četrtič. Vpisanih je bilo 12 
učencev 4. razreda, 5 učencev 5.a razreda, 7 učencev 5.b razreda in 2 učenca 6. razreda, ki so se 
ga pridno udeleževali. Potekal je ločeno za 4.razred ob petkih 5. uro in za 5.a, 5.b, 6. razred ob 
sredah 5. uro. Delo je potekalo po predhodnih pripravah in po letnem delavnem načrtu. Učenci 
so se  preko celega šolskega leta spoznali z različnimi športnimi zvrstmi, za katere v času samega 
pouka ni predvidenega časa. Poleg atletike, iger z žogo, gimnastike,.. so bili navdušeni nad vajami 
brain gym z balonom. V obeh skupinah smo namenili veliko ur na prostem, v naravi, kar imajo 
učenci še posebej radi. Z veseljem smo odšli večkrat na drsališče, poleti pa smo rolali. 
Spoznali smo se z dopingom in namenili ure poštenemu športu in fair playu. 
Vsi učenci so pripravili predstavitev svojega najljubšega športa in nekateri prinesli s seboj celo 
rekvizite, da smo se lahko preizkusili tudi ostali. 
V skupinah je bilo zaznati veselje, krasno klimo in pripravljenost na nekaj novega. Predmet ni 
prinesel le veliko novih znanj otrokom, pač pa veselje do športa, kar je bilo naše osnovno vodilo.  
Žal mi je, da nismo mogli realizirati vodnih dejavnosti in določenih aktivnosti v naravi, saj je zaradi 
velikega števila učencev iz različnih razredov ter urnika to organizacijsko veliko težje izvesti. 
Odločitev za izbirni predmet pozdravljam in menim, da je doprinos meni in še posebej učencem, 
saj v današnjem času brez kontinuiranega gibanja in športa kot načina življenja, ne gre. 
 

Učiteljica: Meta Dobida Verdnik 
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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 
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 2018/2019 je v otroškem pevskem zboru prepevalo 14 učenk od 1. do 3. razreda. 
Vaje so potekale vsak torek 6. in 7. uro. Pevke so v večini pokazale dober glasbeni potencial in 
glasovno zelo napredovale čez vse šolsko leto. Za delo so bile zelo zavzete. Zelo navdušeno so 
prepevale pesmi, ki smo jim dodale koreografijo. 
Dekleta so se letos udeležile Območne revije pevskih otroških pevskih zborov na Slovenskem 
Javorniku.  
 
Nastopi v šolskem letu 2018/2019: 
1. 12. 2018: Prižig lučk na Trgu olimpijcev 
13. 12. 2018: proslava ob dnevu šole – nastop v glasbeno - gledališki predstavi (Ne) verjamem v 
pravljice 
19. 12. 2018: nastop za oddajo Dobro jutro 
7. 2. 2019: Proslava ob kulturnem prazniku 
26. 3. 2019: Območna revija otroški pevskih zborov 
21. 6. 2019: proslava ob zaključku šolskega leta 
 
V šolskem letu 2018/2019 je v mladinskem zboru prepevalo 13 učencev od 5. do 9. razreda Vaje 
so potekale vsak petek 6. in 7. uro.  
 
Letošnje šolsko leto smo imeli precej težav z obiskovanjem vaj zaradi res ne prav posrečenega 
termina vaj. Vaje so sicer potekale v sproščenem vzdušju in z veliko dobre volje. 
Glavni nastop za katerega smo se pripravljali je bil nastop v glasbeno - gledališki predstavi (Ne) 
verjamem v pravljice, ki smo jo uprizorili ob dnevu šole. Za potrebe proslave smo 30. 11. imeli 
intenzivne vaje s spanjem na šoli. Poleg skladb za omenjeni nastop, smo na vajah prepevali 
skladbe iz zakladnice pop glasbe.  
 

Mentorica: Petra Čebulj 
 

6.2 Muzikal 

V šolskem letu 2018/2019 je pri muzikalu sodelovalo 13 učencev. Stalnega termina srečanj nismo 
imeli, srečevali pa smo se v prvi polovici leta. Obiskovali so ga učenci od 6. do 9. razreda.  
Glavni cilj srečanj je bil postavitev glasbeno – gledališke predstave (Ne) verjamem v pravljice, ki 
smo jo uprizorili ob dnevu šole, 13. 12. 2018. 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 
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s pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora. Za potrebe vaj smo 30. 11. 2018 imeli 
intenzivne vaje. 

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 si 
otrok razvija bogatejši besedni zaklad. Pravljice omogočajo, da se vsak sam nauči soočati in 
spopadati s problemi, razvijajo otrokovo domišljijo, mu razlagajo zanj prezahtevne stvari (duhovi, 
strah), ga spodbujajo k igri in sprostitvi (risanje, izrezovanje, gibanje). Otrok si ob poslušanju 
pravljic ustvarja domišljijske slike, ki mu dajo možnost »treniranja« možganov, grajenja občutka 
realnosti, logičnega mišljenja in ustvarjalnosti. 
Z ustvarjanjem različnih izdelkov iz najrazličnejših materialov otroci razvijajo svojo domišljijo, ki 
je zelo pomembna za njihov razvoj. Poleg neizmernega užitka lahko izražajo svojo kreativnost, 
ideje in ustvarjalnost. Preprosto ustvarjanje, ki vključuje izrezovanje, lepljenje, barvanje in 
risanje, otroke vodi skozi prekrasen svet ustvarjalnosti.  
Ustvarjanje ima še mnogo drugih prednosti. Vključuje namreč tudi poučne elemente, saj otroci 
skozi ustvarjanje pridobivajo občutek za oblike in velikosti, spoznavajo barve, učijo se uporabljati 
ravnilo in mere ter rišejo in barvajo. Otroci, ki veliko ustvarjajo, imajo običajno večjo koordinacijo 
med vidom in otipom ter boljše motorične sposobnosti. Zaradi tega so sposobni hitrejšega 
mišljenja in sprejemanja odločitev. 
Interesna dejavnost je bila namenjena učencem 1. in 2. razreda, ki radi poslušajo pravljice in tudi 
radi ustvarjajo. Krožek je obiskovalo 11 učencev. V sklopu krožka smo pripravili tudi gledališko 
predstavo Palček Pohajalček. Preko vaje so učenci razvijali  samozavest, sodelovanje, med 
razredno druženje in na nastopu premagali tremo. Tudi pelo se je, plesalo,  predvsem pa igralo 
vloge- se vživljalo v druge osebe in sodelovalo pri pripravi skupne predstave. 
Navdušeni smo bili nad čarobnim svetom pravljic in umetnosti. 
 

Mentorica: Barbara Jovanović 

6.4 Verižni eksperiment 

Verižni eksperiment je v tem šolskem letu potekal drugič in sicer v sodelovanju z Ljudsko univerzo 
in mentorjem, profesorjem v pokoju, Stanetom Arhom. Interesno dejavnost je obiskovalo 10 
učencev, ki so bili razdeljeni v dva projekta. Vsaka skupina je izvajala svojo zamisel: skupina deklet 
iz 7. razreda in ena učenka iz 6. razreda z naslovom VESOLJE in skupina učencev 8. razreda z 
naslovom LUNAPARK.  Ideje in izvedba obeh projektov so bile delo učencev in ob koncu šolskega 
leta smo se udeležili Parade učenja v Kolpernu na Jesenicah (15. 5. 2019) ter državnega 
tekmovanja v Cankarjevem domu  v Ljubljani (19. 5. 2019). Za uspešno izvedbo interesne 
dejavnosti in sodelovanju na obeh prireditvah se zahvaljujem Stanetu  Arhu, ki je s svojim 
navdušenjem in predanostjo prenašal znanje iz starejših na mlajše ter smo po njegovi zaslugi oba 
projekta uspešno zaključili in predstavili. 
 

Mentorica: Jožica Višnar 
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6.4 Urejanje šolskega vrta 

V letošnjem šolskem letu sem skupaj z osmimi učenkami 6. razreda prevzela urejanje šolskega 
skalnjaka ter zasaditev visokih gredic na šolskem travniku. 
Jeseni smo z dekleti najprej začele s pletjem skalnjaka, torej natančnim odstranjevanjem plevela 
in rahljanjem ter dodajanjem zemlje. Pri tem nam je pomagala tudi upokojena učiteljica 
naravoslovja Elizabeta Telalovič. Po uspešnem očiščenju skalnjaka smo dobili v šoli sredstva, da 
kupimo sadike in čebulice, ki smo  jih posadili in tako v jeseni pripravili vse rastline za pomladni 
razcvet.  
Dekleta so po uspešni zasaditvi skrbele za zalivanje, da so se rastline čim bolje ukoreninile. 
Poleg tega smo z učenci 6. razreda pri pouku tehnike in tehnologije prinesli iz bližnjega nabrežja 
reke Save večje kamenje s katerim smo ogradili skalnjak.  
 

 
 
 
 
Letošnjo pomlad smo nestrpno pričakovali vsak 
zacveteli cvet na skalnjaku, čeprav se je poznalo da je 
zaradi dežja cvetje prehitro odcvetelo. 
 
 

     

 
Skalnjak jeseni (levo) in skalnjak spomladi (desno) 

        
Dve visoki gredici sta bili jeseni že posejani z motovilcem. Poskrbele smo, da smo gredici z 
motovilcem oplele ter prazne gredice pripravile na zimo. 
Na visokih gredicah smo potrgali motovilec in naredili solato, nekaj ga je tudi šlo v cvet, ker je bil 
pregosto posejan. Nadomestile smo ga s solato, nekaj začimbnicami ter nizkim fižolom. 

                     Odstranjevanje plevela 
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Ob delu na vrtu so učenke uživale, delo se jim je zdelo zanimivo, nekatere so imele že predznanje, 
druge so se učile od začetka. Veliko jim pomeni tudi to, da ob koncu projekta nameravamo 
pripraviti vsaj še en zdrav namaz z zelišči ter veliko skledo solate. Žal te fotografije še ne prilagam, 
ker moramo še malo počakati, da zelenjava vsaj še malo zraste. 
 

         
 

Mentorica: Jožica Višnar 

6.5 Zaplešimo! 

Z izvedbo interesne dejavnosti smo pričeli v mesecu septembru in končali v mesecu juniju. Naše 
srečanje je potekalo enkrat tedensko – ob petkih eno ali dve šolski uri. 
 
Vpisanih je bilo 11 učencev (4. – 6. razreda).  
 
Učenci so pridno in z veseljem hodili na dejavnost; manjkali so le v primeru bolezni ali zaradi 
neodložljivih obveznostih. 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odzvali na povabilo društva upokojencev Dovje – Mojstrana 
ter zaplesali na večeru FS Dovje – Mojstrana ob praznovanju njihove 10. obletnice delovanja. 
Nastopili smo tudi na prireditvi za starše »Bodi z mano«. 
 
Učenci na nastopih neizmerno uživajo in se jih veselijo. S še večjim veseljem pa si ogledajo 
nastope odrasle FS. 
 
V letošnjem letu smo poleg že poznanih folklornih spletov zaplesali tudi ča-ča, salso, dotaknili 
smo se izraznega plesa in naredili veliko ritmičnih vaj. 
 

Mentorica: Vesna Režonja 

6.6 Turistični krožek 

Turistični krožek je v letu 2018/2019 obiskovalo sedem učencev: učenec iz 6. razreda, pet učencev 
iz 7. in učenka iz 9. razreda. Sredi leta sta dva učenca prenehala obiskovati krožek zaradi 
pomanjkanja časa. 
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Za turistični krožek smo imeli namenjeni dve uri tedensko, srečevali pa smo se ob torkih, sedmo 
in osmo šolsko uro. Prvih pet mesecev so učenci delali pod vodstvom učiteljic Ermina Kumalić in 
Uršule Dačić, konec januarja pa je Uršulo Dačić zamenjala Jerca Bogataj. V celotnem šolskem letu 
smo s turističnim krožkom opravili 75 ur.  
Glavni cilji, ki smo si jih zastavili so bili: 

- stojnica s sladicami ob prihodu Miklavža na Trgu Olimpijcev, 
- izdelava voščilnic in peka piškotov ter obdarovanje starejših krajanov Mojstrane, 
- sodelovanje pri ekskurziji v Salzburg in Gradec, 
- sodelovanje na občnem zboru TD Dovje – Mojstrana, 
- priprava tematske poti po Mojstrani za učence osnovnih šol, 
- pomoč pri valeti. 

Na začetku leta so učenci učitelje presenetili s postreženo kavo in pečenim biskvitom še pred 
začetkom pouka, kasneje pa so delo usmerili v iskanje idej za sladice, ki smo jih stregli na stojnici 
na Trgu Olimpijcev. Odločili smo se za sladice v kozarcu in piškote. 
Zelo pozitivno sprejeta je bila akcija obdarovanja starejših krajanov Mojstrane. Z učenci smo 
obiskali 15 krajanov in jim zaželeli lepe novoletne praznike. 
Udeležili smo se tudi ekskurzije v Celovec v organizaciji učiteljice Ermine Kumalić. Učenci 
turističnega krožka so pripravili kratke predstavitve glavnih atrakcij, ki smo si jih ta dan ogledali 
(Celovec, Minimundus in Pyramidenkogel) ter jih na avtobusu predstavili drugim udeležencem 
ekskurzije.  
Podobno so se pripravili tudi za ekskurzijo v tovarno čokolade Zotter in Gradec. 
Že nekaj let sodelujemo z devetošolci pri pripravi sladic za valeto in tudi letos so bili veseli naše 
pomoči. 
Največ časa smo namenili pripravi in izdelavi tematske učne poti po Mojstrani. Pri tem projektu 
sodelujemo s TD Dovje – Mojstrana. Izdelali smo zgibanko z naslovom Moja stran Mojstrane. 
Tematska pot je krožna, namenjena učencem osnovnih šol. Vsebuje osem glavnih postankov, kjer 
učenci svojim vrstnikom predstavijo izbrane zanimivosti kraja. V tem šolskem letu bomo poskusili 
natisniti omenjeno zgibanko, v naslednjem šolskem letu pa bomo pričeli z vodenjem.  
 
 

Mentorica: Jerca Bogataj 
 

6.7 Nemščina  

V šolskem letu 2018/2019 sem izvajala krožek nemščine za učence od 1. do 3. razreda ob četrtkih 
ob 12.50. Krožek je obiskovalo 14 učencev  (4 učenci 1. razreda, 5 učencev 2. razreda, 5 učencev 
3. razreda).  
Realiziranih je bilo 23 ur. Prvo smo se naučili pozdrave, števila, barve in osnovne fraze. Teme, ki 
smo jih obravnavali so: družina, živali, prevozna sredstva, oblačila, dele telesa. Veliko smo peli in 
igrali smo igrice, kjer smo vadili in utrjevali besedišče. Imeli smo tudi mini dialoge, kar je bilo 
učencem zelo všeč. 
Iz naučenega besedišča smo sestavili tudi več pesmic, ki so jih učenci z navdušenjem peli. 
Učenci so bili zelo motivirani in vedoželjni. Ure so bile zabavne in pestre. 
 

Mentorica: Ermina Kumalić 
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6.8 Planinski krožek 

V planinski krožek se je v š. l. 2018/19  prijavilo 46  učencev od 2. do 9. razreda. Planinske tabore 
in pohode pa je v povprečju obiskovalo od 10 do 15 otrok. 
 
Program planinskega krožka je potekal v okviru MO Dovje Mojstrana. Učenci- mladi planinci so 
imeli na voljo različne pohode od manj do bolj zahtevnih, sodelovanje na svečani podelitvi 
priznanj PZS v telovadnici naše šole ter pomladni dvodnevni tabor. 
 
Planinsko dejavnost smo pričeli  z jesensko orientacijo do Poldovega rovta in čez Kosmačev preval 
do Novakovega rovta, kjer smo za udeležence pripravili družabne igre. Orientacijske točke z 
aktualnimi planinskimi vsebinami je pripravila Vesna Lotrič, otroci pa so bili razporejeni v skupine. 
Zaradi dežja smo pohod na Golico prestavili in opravili pohod z dežniki do Peričnika. Vse našteto 
dogajanje se je odvijalo v novembru. 
V decembru 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). Isti dan, torej 1.12.2018, so mladi planinci 
z dvema točkama planinske vsebine nastopali na svečani podelitvi priznanj PZS, ki se je odvijala v  
naši šoli v organizaciji domačega planinskega društva. 
 
V januarju je bil izveden pohod po Pomolih, ki se začne na  Jesenicah in konča na Koroški Beli. 
Udeležilo se ga je 7  otrok. 
22.1. in 25.1.2019 smo v popoldanskem času izvedli dva pohoda v Ravne s sankami. Dobre zimske 
razmere v tistem času so nam omogočile prijetno sankanje z obilico dobre volje in uživanja v 
zimskih radostih. 
V marcu smo se odpravili na pohod na Vrse in v istem mesecu še ponovili pohod čez Kosmačev 
preval. 
Meseca marca smo bili res zelo aktivni in smo ga zaključili še s izletom – pohodom ns Snežnik. 
V aprilu je bil izveden dvodnevni tabor v koči na Valvazorju, kjer smo poleg pohoda do koče 
opravili naslednji dan še pohod na Ajdno in Potoško planino. Veliko je bilo igre v naravi, ponovili 
smo planinske vsebine, predelali in porisali delovne liste ter izdelali svojo zvezdico zaspanko. 
Poleg vsega naštetega se najbolj zavzeti učenci – mladi planinci pripravljajo na pohod na Bovški 
Gamsovec, ki bo potekal konec junija ali začetek julija. Od 11. do 14. julija pa bo v Avstriji v kraju 
Malta potekal tudi mednarodni planinski tabor Alpe Adria Alpin. 
V avgustu, natančneje, 10. 8. 2018, bomo na Dovški Babi ob 21.00 uri prižgali ogenj. Bakle se 
bodo prižgale v pozdrav akciji Ogenj v Alpah, akcija pa se je začela odvijati leta 1986 v Švici pod 
okriljem organizacije za varstvo Alp CIPRA. Ogenj v Alpah predstavlja simbol za ohranitev naravne 
in kulturne dediščine alpskih območij ter za ohranitev alpskih ekosistemov. 
Vsebina planinskega krožka je bila tudi v tem šolskem letu bogata in kot ste lahko prebrali se 
bodo njene vsebine odvijale tudi v času počitnic. 
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 
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6.9 Naravoslovni krožek 

Naravoslovni krožek so obiskovali 3 učenci 7. razreda.  
Učenci so krožek obiskovali vsak torek 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. 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. V aprilu smo pripravili tudi akvarij in vanj 
prinesli mrest iz narave. Redno smo spremljali spremembe v njem in ob koncu mlade žabice vrnili 
v naravo. Učili smo se mikroskopiranja in večkrat opazovali življenje celinskih vodah. Izvajali smo 
enostavne poskuse in tako spoznavali različne metode in tehnike laboratorijskega dela.  
V tem šolskem letu smo skupaj realizirali 25 ur. 
 

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. 
V Evropskem tednu mobilnosti od 16. do 22. 9. 2018 smo na šolski oglasni deski pripravili razstavo 
otroških izdelkov in sporočil na temo: Združuj in učinkovito potuj. 
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 aprila   smo z učenci 5. a in 5. b 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.  V aprilu so vsi učenci uspešno opravili teoretični del kolesarskega izpita. 
V maju smo izvedli šolsko prometno tekmovanje. Udeležili so se ga 3 učenci. Na medobčinsko 
tekmovanje so se uvrstili 3 učenci: Miha Oblak in Leon Pavlin Velkavrh iz 9. razreda in Matej Kovač 
iz 6. razreda. Pred tekmovanjem so se urili v spretnostni vožnji na poligonu in na cestni vožnji.  
9. maja 2019 smo se udeležili medobčinskega tekmovanja » Kaj veš o prometu?«, ki ga je 
organiziral  SPV Občine Jesenice in OŠ Toneta Čufarja. Udeležili so se ga  3 učenci: Miha Oblak in 
Leon Pavlin Velkavrh iz 9. razreda in Matej Kovač iz 6. razreda. Matej Kovač je dosegel tretje 
mesto, Leon Velkavrh Pavlin 12. in Miha Oblak 13 mesto. Učenci so dobili lepe praktične nagrade. 
Zaradi neugodnih vremenskih razmer so šele v maju in juniju učenci 5. razreda opravljali praktične 
vaje na spretnostnem  poligonu. S policistom so pred začetkom opravili pregled koles in za 
ustrezno opremljena kolesa dobili nalepko Varno kolo. Po uspešno opravljeni spretnostni vožnji 
smo začeli s cestno vožnjo. Učenci so bili razdeljeni v 7 skupin. Pri izvedbi sva sodelovali učiteljici 
Tina Gašperin in Vesna Jus. V juniju so učenci opravljali kolesarski izpit. Poleg učiteljic Tine 
Gašperin in Vesne Jus so  za varnost skrbeli še 4 policisti Policijske postaje Kranjska Gora. 
Kolesarski izpit je uspešno opravilo 35 učencev, ena učenka izpita ni opravila. 
V juniju so prvošolce obiskali  podžupan in člani SPV Kranjska Gora. Nagradili so jih za vestno 
nošenje rumenih rutic. 
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Celo šolsko leto smo sodelovali s policistom Rolandom Brajičem, ki je s petošolci opravil 
izobraževalne dejavnosti povezane s projektom Policist Leon. Obdelali so tudi veliko vsebin, 
povezanih s prometno varnostjo. 
 

Mentorica: Vesna Jus 

6.11 Angleška bralna značka 

V šolskem letu 2018/2019 so pri angleški bralni znački BOOKWORMS sodelovali učenci 3. razreda 
(Alex Anakiev, Nika Pezdirnik, Kaja Ravnikar Oven, Urh Šilar) in učenci od 6. do 9. razreda (Zala 
Sitar, Tezej Križanič Žorž, Lovro Korošak, Martin Jurij Krisch, Mark Sitar in Naja Krajnc). Učenci, ki 
so sodelovali pri bralni znački, so brali knjige v šoli pod mojim mentorstvom, predvsem pa doma. 
Spletnega tekmovanja so se udeležili Zala Sitar, Tezej Križanič Žorž, Mark Sitar. Prejeli so bronasto 
priznanje. 
 

Mentorica: Andreja Hrovat 

6.12 Vesela šola 

 
V šolskem letu 2018/19 sem vodila priprave na omenjeno tekmovanje, in sicer za učence  7. 
razreda. Le-te so se začele oktobra 2018, in sicer smo se z učenci sestajali po dogovoru (navadno 
ob petkih pred poukom), kakor je razvidno iz dnevnika. Realizirala sem 35 ur; izpeljala šolsko 
tekmovanje (marec 2019) in dve učenki popeljala na državno tekmovanje (april 2019). 
 
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, ki je potekalo 13. marca 2019, so se udeležili sedmošolci Ajda Kemperle, 
Tezej Križanič Žorž, Živa Melihen. 
Bronasto priznanje je osvojila Živa Melihen. 
Državnega tekmovanja, ki je 10.  aprila 2019 potekalo v OŠ Koroška Bela, sta se udeležila Ajda 
Kemperle in Tezej Križanič Žorž. Ajda Kemperle je osvojila zlato priznanje, Tezej Križanič Žorž pa 
srebrno. 

                                                                                                        Mentorica: Polona Žagar 

6.13 Gledališki krožek 

V letošnjem šolskem letu je bila gledališka dejavnost v obliki interesne dejavnosti ponujena 
učencem od 3. do 5. razreda. 
Dramski krožek je v letošnjem letu obiskovalo 18 učencev. Srečevali smo tedensko ob sredah od 
13.00 do 14.00 . 
Sprva smo pri urah gledališkega ustvarjanja spoznavali osnove gledališkega nastopanja, se igrali 
razne improvizacijske dejavnosti, se vživljali v različna čustva in vloge. Kasneje smo skupaj z učenci 
izbrali dramsko besedilo, primerno njihovi starosti. V nastopanje so bili vključeni vsi učenci, vsak 
je dobil svojo vlogo. Naslov dela je bil tokrat Zmešnjava v deželi pravljic. Vadili smo v učilnici, proti 
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koncu šolskega leta pa smo izkoristili večji prostor v spodnji avli šole. Za rekvizite, kostume, sceno 
in glasbo smo poskrbeli sami. 
S predstavo smo se predstavili sošolcem, staršem, bratcem in sestricam na zaključni prireditvi 27. 
3. 2019 v šolski telovadnici. 
Preko celega šolskega leta smo realizirali 32 ur. Z interesno dejavnostjo smo zaključili 24. 4. 2019.  
 

Mentorica: Špela Noč                                                                                                                                                                                                          

6.14 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. Zmagal je 2.  razred. 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. Na razredni stopnji so razredničarke izpeljale 
zaključno prireditev ob koncu šolskega leta, kar je priložnost za koristno druženje. Starši učencev 
9. razreda so se udeležili valete, pomagali so pri pogostitvi.  
Mama učenca iz 7. razreda se je udeležila tabora Šantičevi dnevi v Beogradu. 
Nekaj staršev se je udeležilo tudi predavanj za učitelje in starše, ki jih je na naši šoli organiziral 
LAS, žal udeležba ni bila zadovoljiva. 

 

Delo Sveta staršev 
 
Svet staršev je v šolskem letu 2018/19 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; 3. seja je bila korespondenčna. 
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 
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nadstandardnim dejavnostim za tekoče šolsko leto in se seznanil  s poročilom Šolskega sklada, 
analizo ankete o šolski prehrani in evidenco učbeniškega sklada. 
Na 2. seji v mesecu marcu so se starši seznanili z rezultati vzgojno-izobraževalnega dela po 1. 
ocenjevalnem obdobju, potekom izvajanja nadstandardnih dejavnosti ter zasedanju šolskega 
otroškega parlamenta. 
Na 3. seji v mesecu juniju so straši podali soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih 
gradiv za šolsko leto 2019/20. 
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, 6 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, skupni dnevi dejavnosti, sodelovanje s 
specialno pedagoginjo, sodelovanje s svetovalno službo, poročilo s seminarja na temo 
komunikacije s starši, tekmovanja in projekti, material za novoletne izdelke, dekoracija 
garderobe in avle ob 16. decembru, spomladanska dekoracija, prireditev ob materinskem 
dnevu, obisk šolskega muzeja, dokumenti ob zaključku leta, učila in učni pripomočki, dnevi 
dejavnosti za šolsko leto 2019/20, analiza dela strokovnega aktiva, skripta krajših 
dejavnosti.   

− Aktiv predmetnih učiteljev: vodja Andreja Hrovat, 8 sestankov. Obravnavane teme: dnevi 
dejavnosti 2018/19, dežurstva učiteljev med odmori, urnik dopolnilnega in dodatnega 
pouka, dopoldanske govorilne ure učiteljev, tekmovanja, cilji in prilagoditve za učence z 
individualiziranimi programi, statusi športnikov/umetnikov, nadarjeni učenci, izvirni 
delovni projekt za učenca 8. razreda, nacionalno preverjanje znanja, individualiziran 
program za učenca 8. razreda, diagnostika učencev s posebnimi potrebami, evalvacija IP-
jev za nadarjene, pregled dela v šolskem letu 2018/19, dnevi dejavnosti 2019/20. 

− Aktiv vzgojiteljic v vrtcu: vodja Barbara Jovanović, 10 sestankov. Obravnavane teme: vtisi 
poletnih mesecev – poročanje , poročilo LDN za leto 2017/18, LDN za leto 2018/19, 1. 
roditeljski sestanek, teden otroka, jesensko srečanje s starši, tekoče delo – november, 
decembrski čas, naziv mentor, tehnike sproščanja, tekoče delo, izobraževanja, tekoče 
dejavnosti v mesecu februarju, finančni plan, tekoče delo v mesecu marcu, prehrana v 
vrtcu, tekoče delo v mesecu aprilu, prvomajske počitnice, tekoče delo v maju in juniju, 50 
let vrtca, poročilo za leto 2018/19 o nadstandardnih dejavnostih, poletno delo, LDN za 
leto 2019/20, finančni plan za leto 2019/20. 

−  Aktiv svetovalne službe: vodja Metka Rabič. Obravnavane teme: plan dela za šolsko leto 
2018/19, pregled in priprava IP-jev, delna evalvacija IP-jev, uspešnost učencev vključenih 
v ISP, predlogi za vključitev v ISP in usmerjanje, pregled in priprava IP-jev, končna 
evalvacija IP-jev, opažanja o učencih vključenih v ISP in novi predlogi. 
  

10 Delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora 

Imeli smo 10 sestankov učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. Obravnavane teme: potrditev 
poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2017/18, predstavitev dela med poletnimi počitnicami, 
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število učencev po oddelkih in razredniki, sistematizacija, novosti v šolskem letu 2018/19, Zakon 
o varstvu osebnih podatkov (GDPR), refleksija s seminarja o med vrstniškem nasilju, prvi šolski 
dan, LDN za šolsko leto 2018/19 in potrditev, predstavitev projekta CAP, načrt izobraževanj, 
dejavnosti v oktobru in novembru, preverjanje in ocenjevanje znanja, interesne dejavnosti, 
spletna stran, teme šolskega leta 2018/19, uporaba mobitelov med poukom, iLDN, statusi 
športnikov in umetnikov, izvedbeni načrt NPZ, poročilo s Sveta staršev OŠ 16. decembra 
Mojstrana, dejavnosti v mesecu decembru in krajevni praznik ter dan šole, projekt ORKA, 
delavnice – vzgojna problematika – kako ukrepati, dejavnosti v januarju in februarju, 
obremenjenost učencev s šolskim delom in domačimi nalogami,. 1. redovalna konferenca, 
učbeniki, potrditev nadarjenih učencev, ocenjevalna konferenca za 9. razred, zaključna 
ocenjevalna konferenca, zaključek šolskega leta 2018/19, okvirna sistematizacija za šolsko leto 
2019/20, individualni načrti in nadomeščanja.  
 

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 
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.  
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. 
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 4. in 5.r.). Zelo podporen tej problematiki je bil 
tudi projekt Eksene – »Stop obrekovanju.  
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Nekaj napredkov je bilo opaženih tudi na tem stebru. Sociogrami ob koncu leta so (v primerjavi z 
začetkom leta) so pokazali boljšo vključenost predvsem nekaterih prej manj opaženih učencev in 
nekaj zmanjšanja izločitve učence, ki so imeli bolj obroben položaj.  
Za izvajanje osnovnega CAP programa Inštituta Isa v okviru projekta Varni brez nasilja smo se na 
šoli do-usposobile še 4 učiteljice, da bomo v prihodnjem letu lahko pričeli z izvajanjem delavnic.  
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. 
Prav tako smo prvič sodelovali v projektu Pošljimo sapico prijateljstva, kjer so učenci turističnega 
krožka pekli pecivo in naredili novoletne voščilnice. Z njimi so v prazničnih dneh razveselili 
ostarele in osamljene krajane. 
 
 

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, od tega 6 
šol z mednarodnim statusom (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) ter 9 šol z nacionalnim statusom (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, odgovarjala na vprašanja ter sklicala  sestanek središča. 
Komunikacija se je v večjem delu vršila preko elektronske pošte, pa tudi prek telefonov in osebnih 
srečanj.  
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V središču smo se povezali pri organizaciji obiska vodilnega projekta UNESCO mreže šol – 
obeležitev dneva miru na Cerjah pri Novi Gorici. Gimnazija Jesenice nam je pripravila neformalno 
srečanje središča za koordinatorje šol ter učence/dijake. Udeležila sem se sestanka vodij središč 
v mesecu februarju ter seje programskega sveta v maju. Izpeljali smo strokovno srečanje središča, 
pri izvedbi smo sodelovali z Inštitutom ISA.    
 

 Nives Košir Maček, vodja Središča Mojstrana in vodja Središča za Gorenjsko 

11.3 Zbiranje zamaškov 

Zbiranje zamaškov je na naši šoli že utečena praksa. Učenci so tudi letos zbirali zamaške za deklico 
Najdo, ki se bori z neozdravljivo boleznijo. Učenci in starši so se že navadili in redno zbirajo in 
prinašajo v šolo zamaške, tako da se jih je nabralo za večji kombi (15 velikih vreč za smeti). 
Zamaške so odpeljali konec junija in s tem smo vsaj malo prispevali k boljšemu zdravljenju male 
deklice.  
Na žalost pa se akcija zbiranja zamaškov v dobrodelne namene zaključuje, saj podjetje, ki je 
odkupovalo zamaške, le-teh ne bo več potrebovalo. Bomo pa na šoli še vedno zbirali zamaške in 
denar ob prodanih zamaškov namenili šolskemu skladu.  
 

Špela Skodlar, vodja zbiranja zamaškov 

11.4 Ekološke dejavnosti 

V šoli izvajamo ekološke dejavnosti, ki stremijo k petim ciljem: 
1. Odpadki so lahko koristna surovina: Učenci in otroci VVO že vrsto let zbirajo odpadni papir. V 
dveh papirnih akcijah, ki so ju izvedli učenci 8. in 9. razreda, je bilo zbranih 40,22 ton papirja. V 
šolskem skladu se je zbralo 3237,32 €, ki jih je vodja papirne akcije Andreja Kero razporedila po 
razrednih skupnostih. Denar, zbran s papirno akcijo, učenci porabijo za kritje stroškov šol v naravi 
in ekskurzij. Poleg papirja v šoli zbiramo tudi odpadne tonerje in kartuše. Ker je bilo zbranih 
izredno malo tonerjev in kartuš, bo potrebno v naslednjem šolskem letu razmisliti o tem, kako 
učence vzpodbuditi k prinašanju le-teh. Zelo uspešni so učenci pri zbiranju zamaškov. Za 
organiziranje odvoza skrbi Špela Skodlar. Izkupiček je namenjen humanitarnim organizacijam. Ker 
so se pojavile težave z odkupom, bomo naslednje šolskem letu poskušali poiskati novega 
odjemalca. 
2. Nevarni odpadki: Učencem omogočamo, da v šolo prinašajo izrabljene baterije, ki jih mi 
odpeljemo v zbirni center. Učenci  4. razreda pa so uspešno zbirali odpadno olje. Poleg osvojene 
nagrade (izlet) je pomembno tudi  navajanje učencev in staršev, da olje zbirajo in ga ne ulivajo v 
kanalizacijo. 
3. Skrb za okolje so učenci pokazali tudi v okviru dejavnosti, ki jo je izvajala Jožica Višnar. Skrbeli 
so za skalnjak in gredice, na katerih so pomladi zasadili zelenjavo. 
 4. Zdrava prehrana: Letošnje šolsko leto je bil naš vrt z »domačo« zelenjavo zelo poln. 
Podrobnejše je delo pridelovanja ekološke zelenjave prikazano v poglavju interesne dejavnosti. 
5. Solidarnost 
Zbiranje zamaškov v humanitarne namene je postala zelo uspešna akcija, saj zberemo ogromno 
zamaškov. Za odvoz skrbi učiteljica Špela Skodlar. 
Za krepitev solidarnosti med sošolci poskrbimo z načinom razdeljevanja denarja iz papirnih akcij, 
saj gre celoten izkupiček za razredno skupnost. 
 

Ida Zorman, vodja ekoloških dejavnosti 
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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 
 
 

12 Šole v naravi, tečaji, tabori 

- 24. 9. do 28. 9. 2018, šola v naravi, Debeli Rtič, 5. razred, Meta Dobida Verdnik 
Zadnji teden v septembru, od 24.9.- 28.9.2018 smo izvedli šolo v naravi. Udeležili so se je učenci 
5. razredov, skupno 35 otrok z izjemo enega učenca, ki je zbolel.  
Zaradi spremembe lokacije (Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli Rtič; 
Jadranska cesta 73, 6280 Ankara) smo letos izvedli ŠVN kasneje kot običajno, vendar zato nismo 
imeli nikakršnih težav pri izpeljavi programa. V ponedeljek smo si tako ogledali Piran z mestnimi 
znamenitostmi, Muzej podvodnih dejavnosti in Akvarij ter dobro spoznali burjo. Po nastanitvi na 
Debelem rtiču smo izvedli plavalno testiranje. Zaradi močne burje smo v prvih dneh za plavanje 
predvsem uporabljali notranji bazen, v zadnjih dneh pa smo lahko zaplavali tudi v morju. 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. Z ladjico smo obiskali Koper ter spoznali znamenitosti mesta. Na likovni delavnici so si 
izdelali spominsko sliko z morskimi 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, zdravniške pomoči pa nismo potrebovali. 
Učence smo spremljali: razredničarki Vesna Jus in Špela Skodlar, učitelja plavanja Rok Gostiša in 
Domen Dolenc ter Meta Dobida Verdnik. 
Šolo v naravi ocenjujem kot uspešno. Nova lokacija nam je ponudila vse za izvedbo celotnega 
programa, učenci pa so se vrnili domov nasmejani, polni novih in nepozabnih doživetij.  
 
 
21. 5.–25. 5. 2018, naravoslovni tabor v Seči za učence 7. razreda, Andreja Kero 
 
Učenci 7. razreda so se od 14. 1. 2019 do 18. 1. 2019 vključili v šolo v naravi v okviru CŠOD Burja 
v Seči. V okviru šole v naravi sta bila realizirana dva naravoslovna dneva, dva tehniška dneva in 
en športni dan. Na poti v Sečo smo se ustavili in ogledali Škocjanske jame. Izvedene so bile 
naslednje vsebine: primorska pokrajina, soline in solinarstvo, pohod do Pirana, obisk Muzeja 
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školjk, štafetne igre, obmorsko rastje, temno nebo, Krajinski park Sečoveljske soline, kanuizem, 
lokostrelstvo, orientacijski pohod, fitnes na prostem in socializacijske igre, bivaki in zavetišča, 
dišavnice in začimbe. Učenci so bili v domu nastanjeni v bungalove opremljene s sanitarijami. 
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 Burja in 
sicer zelo strokovno in dosledno po programu. V šolo v naravi se je vključilo 22 učencev 7. razreda, 
ena učenka je zaradi obveznosti v glasbeni šoli ostala doma.  
 
 
8. do 10. 5. 2019, tabor za učence 1. razreda na Debelem Rtiču, Vesna Režonja 
 
Od  srede, 8. maja do petka, 10. maja 2019 smo za prvošolce organizirali tabor na morju. 
Spremljevalki sva bili Barbara Jovanović in Vesna Režonja.  
 
V programu smo imeli poleg spoznavanja morskega okolja še športni dan (Školjčišče Ankaran). 
Ostale dejavnosti (Čarobni gozdiček, trim steza, raziskovanje obale, iskanje skritega zaklada ...) 
so večinoma potekale po zastavljenem programu. 
 
Tabora se je udeležilo 20 učencev; ena učenka je bila upravičeno odsotna. 
 
V šolo smo se vrnili polni novih doživetij in zadovoljni zaradi morskih doživetij. Učenci so izrazili 
željo po podaljšanju tabora in s tem pokazali, da so neizmerno uživali. 
 
17. do 21. 9. 2018, Gorniški tabor v Šlajmerjevem domu v dolini Vrata, Meta Dobida Verdnik 
 

V letu 2018/19 se je odvijal 24. gorniški tabor.  
Učencem je bil že prvi dan tabora atraktiven in zanimiv. Pohodu na Borovlje in v Vrse 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 
pa so letos prvič 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, naravoslovno in tehniško delavnico, umetniško delavnico, 
strokovno predavanjem, astronomijo ter drugimi družabnimi dejavnostmi (delavnice, kvizi, 
večerni programi).  
V gorniški tabor smo vključevali sodobno tehniko, ki nam omogoča, da ob koncu tabora v Vratih 
podoživimo dogodke celotnega tabora.  
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. 
 
22. do 25. 5. 2019, Tabor v Srbiji – Šantičevi dnevi, Meta Dobida Verdnik 
Konec maja (22.−25. 5. 2019) je 15 učencev 8. in 1 učenka 9. razreda OŠ 16. decembra Mojstrana 
obiskalo Beograd. Po dolgi vožnji (10 ur) smo prispeli na obisk v OŠ Aleksa Šantića na Kaluđerici. 
Gostitelji so nas prijazno sprejeli, pokazali delček šole, nato pa smo se po pogostitvi spoznali z 
družinami, kamor so bili nato naši učenci nastanjeni. Učenci so bili pri družinah, kjer so imeli 
vrstnike.  
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V četrtek, 23. 5. smo si v dopoldanskem času ogledali šolo in njihovo parado maškar ter sodelovali 
pri pouku (vsak učenec s svojim gostiteljem), nato pa smo se odpeljali na ogled živalskega vrta v 
centru Beograda. Na sproščenem sprehodu so se učenci spoznavali in družili s svojimi vrstniki. 
Ogledali smo si tudi Kalemegdan in se sprehodili po glavni ulici Kneza Mihajlova. Po ogledu smo 
se v poznih popoldanskih urah vrnili k svojim gostiteljem. Učenci so se v večernih urah še s starši 
ali z vrstniki odpravili na različne dogodke.  
V petek, 24. 5. smo v šoli spremljali prireditev ob zaključku Šantićevih dni. Po zaključku prireditve 
so nas peljali na svečano kosilo, kjer smo se družili, veselili, plesali kolo ob živi glasbi in seveda 
odlično jedli. Tudi zadnji večer so učenci preživeli s svojimi gostitelji pri družinah. 
 
Zadnji dan smo se pred šolo zahvalili za 3 nepozabne dni in se poslovili od naših novih prijateljev. 
Po dolgi vožnji, ki pa je bila v obe smeri zabavna, brez problemov in nevšečnosti, smo se polni 
novih vtisov srečno vrnili domov. 
 
Druženje in obisk Šantičevih dni v Beogradu je tokrat potekalo že petič. Idejo o medsebojnem 
sodelovanju in obiskovanju učencev pozdravljam in ocenjujem kot velik doprinos vsem 
udeležencem. Učenci so na izletu spoznali drugačno kulturo, videli delček veličastnega mesta, 
spoznali vrstnike v domačem okolju in občutili načine in pogoje njihovega izobraževalnega 
sistema, ki se precej razlikuje od našega. Vsi učenci so z navdušenjem opisali doživeto in dodali, 
da bi se še vrnili. Zaradi preteklih izkušenj in obiska Srbov v Sloveniji, so se nekateri učenci že 
poznali in se spoprijateljili že prej, samo vzdušje sproščenosti in zaupanja pa je bilo tudi to leto 
ganljivo. Imeti prijatelje v drugih državah in drugih kulturah je neprecenljivo, saj se edino na tak 
način lahko res veliko naučiš tudi o sebi. Tudi termin našega obiska je kljub aktivnostim v šoli 
dobrodošel, saj se učenci sprostijo in dobijo dodaten zagon za zaključek šolskega leta. 
Učence smo spremljale Darja Pikon, Andreja Hrovat, Monika Novak-Zupanc in Meta Dobida 
Verdnik. 
 
Tečaji 
 
- 29. in 30. 1. 2018 in 27. 2., 28. 2., 2. 3. 2018, tečaj alpskega smučanja za 3. in 4. razred, Meta 

Dobida Verdnik 
Tečaj alpskega smučanja smo letos izpeljali nekoliko drugače. Ob pomoči Občine Kranjska Gora 
in Žičnic Kranjska Gora, so učenci prejeli brezplačne letne vozovnice za obe smučišči. Tečaj smo 
tako izpeljali delno – prve tri dni v Kranjski Gori, preostala dva dneva pa v Mojstrani. Pogoji za 
delo so bili tako še veliko boljši, saj so imeli začetniki na voljo položnejše smučišče s krogci, veliko 
učencev, pa je lahko nadgrajevalo svoje znanje na zahtevnejših terenih. Presmučali smo lahko 
vse terene, ki jih ponuja smučišče. 
Tečaj smo izpeljali med 28. 1.− 1 .2. 2019. Smučalo je 48 učencev 3. in 4. razreda.  
Uvodno testiranje učencev nam je pokazalo, da je nekaj učencev še v tretjem razredu začetnikov, 
vendar pa opažam, da to število pada s ponovnim vzponom alpskega smučanja. Vsekakor pri tem 
močno pomaga Občina Kranjska Gora, ki učencem brezplačno zagotavlja smučarske vozovnice. 
Učenci so zelo napredovali, z dobrimi pogoji, pa so nekateri res pridno nabirali smučarske 
izkušnje. 
Kar nekaj učencev je imelo na začetku ponovno težave zaradi slabo pripravljene opreme – ne 
servisirane smuči, napačno nastavljene vezi in podobno. Vse smo uredili, žal pa nam to vzame kar 
nekaj časa.  
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Na smučanju se nam je pridružil tudi policist, ki je dodatno opozoril na varnost na smučiščih. 
Lahko smo izmerili tudi hitrost nekaterih smučarjev. Učenci so prejeli zgibanke in mednarodna 
pravila za smučišča. 
Tečaj smo zaključili s tekmovanjem skupin v domači Mojstrani. 
Pri tečaju smo zaradi velikega števila učencev zopet potrebovali več zunanjih sodelavcev. Poleg 
razredničark Vesne Jus in Tine Gašperin smo učence poučevali zunanji sodelavci – učitelji Kofler 
sports ter Meta Dobida Verdnik.   
 
Pomoč Občine z celoletnimi brezplačnimi vozovnicami za učence naše šole zelo pozdravljam. 
Znanje in popularnost športa je v zadnjih dveh leti zato močno narasla. Upam, da bodo imeli 
učenci možnost dobiti to tudi v prihodnjih zimah. 
Ne morem pa mimo brezbrižnosti nekaterih staršev. Kljub temu, da so imeli možnost dobiti 
brezplačne karte in bili na to večkrat opozorjeni,  tega niso storili. Njim smo bili seveda dolžni 
smučarske karte zaračunati.  
Še vedno menim, da so tečaji smučanja nujni in, da si alpsko smučanje tudi v prihodnje zasluži 
svoje mesto v ponudbi naše šole. 
 
 
- Junij 2019, plavalni tečaj za učence 2. razreda, Meta Dobida Verdnik 
 
Plavalni tečaj za drugošolce smo izvedli od 10. - 14. 6. 2019. Tečaj je potekal v Wellnessu Hotela 
Špik. Učence smo po uvodnem testiranju razdelili v tri skupine. Učenci so bili, z izjemo dveh, že 
zelo dobro prilagojeni na vodo. Njihov napredek je bil zato lahko večji.  
Učili smo se z nekaterimi dodatnimi idejami iz prenovljenega programa Naučimo se plavati. Otroci 
so poleg učenja prsnega plavanja, kravla in hrbtnega plavanja spoznali tudi igre v vodi. Igrali so 
vaterpolo, plesali po skupinah v sinhronem plavanju. Reševali sošolce z metanjem rešilnega 
obroča ter se reševali iz oblačil po padcu v deročo reko. Plavanje v oblačilih jim je bilo zelo všeč, 
tako smo plavali še med meduzami v morju in se potapljali po zaklad na dno. 
Zadnji dan tečaja smo izvedli ponovno testiranje. Učenci so skočili na noge v vodo in preplavali 
razdaljo 35m v poljubni tehniki, brez dotika roba ali dna. Vmes so pokazali vajo za varnost t.i. 
zvezdico. Le ena učenka ni opravila naloge, kar pa je razumljivo, saj se je šele spoznavala z vodnimi 
vsebinami. Primerno se je prilagodila na vodo in preplavala 10m. 
 
Vodne dejavnosti smo vodili učitelji plavanja: Žiga Knap, Mojca Svetina in Meta Dobida Verdnik, 
v pomoč ob bazenu pa je bila razredničarka Špela Noč.  
 
Tečaj plavanja sem zaradi odsotnosti kolega Roka Brezavščka organizirala in vodila jaz. Tečaj 
ocenjujem kot uspešen, pridobljena znanja pa bodo otroci lahko uporabljali že na počitnicah. 
 
 
- 26. 3. do 29. 3. 2018, tečaj teka na smučeh za učence 6. razreda, Meta Dobida Verdnik 

 
Tudi to šolsko leto smo na naši šoli izvedli tečaj teka na smučeh. Tečaj je potekal v začetku marca 
in sicer od 6. – 8. 3. 2019. Udeležilo se ga je 24 učencev 6. razreda. Dve učenki se tečaja zaradi 
zdravstvenih težav nista mogli udeležiti. 
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Zaradi izredno slabih snežnih pogojev, smo tečaj v celoti izvajali v Planici, na snežnem stadionu. 
Vreme nam to leto ni bilo najbolj naklonjeno in nas je en dan kar pošteno zmočilo. Zadnji dan 
smo imeli več sreče in smo lahko opravili vzpon v Tamar. 
Učenci so po večini zelo napredovali. Nekateri poznajo in znajo to športno panogo že od prej. 
Začetniki pa so jo osvojili do te mere, da jo lahko samostojno izvajajo. Vsi udeleženci tečaja so bili 
zadovoljni in navdušeni, z izjemo enega učenca, ki si je prvi dan pri padcu poškodoval prst. 
Tudi to leto so si opremo učenci lahko izposodili v šoli. Pred tečajem je bila tudi ustrezno 
servisirana. Nekaj opreme pa smo si izposodili tudi v CŠOD Planica. 
 
Zaradi odsotnosti kolega Roka Brezavščka, sem tečaj teka na smučeh organizirala in vodila jaz. 
Tečaj sta z mano izvajala še Rok Gostiša in Anita Kofler. 
 
- april−junij 2019, 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 
Pomladi je bilo po postopkih odkrivanja nadarjenih učencev identificiranih 9 nadarjenih učencev 
iz 4. in 1 učenec iz 7. razreda. Za 28 od 35 že prepoznanih nadarjenih učencev se je delo vršilo na 
osnovi individualiziranih programov. Tudi v letošnjem letu smo učencem in staršem ponudili 
evalvacijo programa v obliki vprašalnika. Učenci so največkrat pohvalili ekskurzijo v Salzburg; 
želeli bi si še več izletov. V prihodnjem letu se mi zdi smiselno nadaljevati s tem, da je del 
programa za nadarjene učence že vnaprej pripravljen, del programa pa se sooblikuje tekom leta 
z učenci. Še vedno pa se mi zdi bistvenega pomena aktivna vloga učencev pri oblikovanju 
programa in dogovarjanju z učitelji glede prilagoditev pouka. 
Sodelovala sem pri spremljanju učencev z odločbami (20 učencev) in vlaganju zahtev za postopke 
usmerjanja učencev (5 učencev).  
V 6. razredu sem izvedla dve delavnični uri na temo metod učenja in učnih stilov, v 4. razredu pa 
razredno uro s seznanitvijo z metodami in tehnikami učenja. 
V področje učenja in poučevanja umeščam tudi vsebino skupnosti učencev ter otroškega 
parlamenta, ki je bila tudi v tem letu Šolstvo in šolski sistem. Učenci so po triadah ugotavljali, kaj 
jim je v šolskem sistemu v redu in kaj pogrešajo. Učenci zadnje triade so sestavili anketo o šolskem 
sistemu. 
 

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  učence 4. in 5. razreda tekom 
leta (med novembrom in majem) vodila delavnice socialnih veščin z naslovom: Igralno skupinske 
delavnice. Učence smo z razredničarkami izbrali na osnovi sociogramov; pozorni smo bili, da so 
bili v dejavnosti vključeni tako učenci z različnimi položaji v razredu. Učenci so bili z delavnicami 
zadovoljni in so radi prihajali na ure. Opazila sem, da so se nekateri učenci vedno bolj sprostili v 
za njih novi skupini, se upali izpostaviti in pokazati v svojih močnih področjih. Velik poudarek je 
bil na skupinskem delu, reševanju problemov in sodelovanju, kar smo dosegali preko iger in 
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drugih športnih in ustvarjalnih dejavnosti. Zaključili smo z manj formalnim srečanjem v mesecu 
juniju. Po koncu dejavnosti sem še enkrat izvedla primerjalne sociograme v razredih.  
 
Na predmetni stopnji sem se najbolj vključevala v 6. razred. Z razredničarko sva ob pričetku leta 
analizirali razredno klimo s pomočjo sociograma in vprašalnika Moj razred. Vprašalnik je pokazal 
razlike med obstoječo in želeno razredno klimo, in sicer na področjih povezanosti (bi si želeli biti 
bolj povezani) ter tekmovalnosti in napetosti (tega bi želeli manj). Spremljali smo tudi pojavne 
oblike nasilja in ugotovili, da imajo učenci visok prag tolerance in da se jim nekatera nasilna 
vedenja zdijo čisto sprejemljiva. Z razredničarko sva veliko sodelovali tako pri načrtovanju 
dejavnosti v razredu kot tudi s spremljanjem posameznih učencev. Tudi v 6. razredu sem med 
novembrom in majem izvajala delavnice socialnih veščin: Skupinska dejavnost. Ob koncu leta sva 
ponovili sociogram in vprašalnik Moj razred. Položaj učencev je variiral glede na posameznike, je 
pa vprašalnik pokazal napredek predvsem v večji povezanosti in manjši napetosti in težavnosti.  
 
Z učitelji smo na pedagoškem sestanku delavnično obravnavali dileme vzgojnega ravnanja v šoli.  
 

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, občasno pa še 
s 3 učenci.  
Na področju telesnega, osebnega in socialnega razvoja sem izpeljala sledeče preventivne 
projekte in delavnice:  

- Prosti čas in čustva (delavnice ob tednu otroka, 2.-5. r.) 
- Drugačnost – priprava na srečanje z varovanci iz Doma Matevža Langusa Radovljica (3. r.) 
- RU s fanti – razlike med fantovskimi in dekliškimi prijateljstvi (5.b) 
- Analiza vprašalnika (6. r.) 
- Sodelovalno skupinsko delo (6. r.) 
- Razredna in šolska klima (6. r.) 
- Stop obrekovanju (delavnice ob mednarodnem dnevu strpnosti, projekt Eksene, 6.-8. r.) 

 
V okviru preventivnega meseca nam je LAS Občine Kranjska Gora financiral sledeče dejavnosti: 

- Ogled filma Ernest in Celestina (Linhartova dvorana Radovljica) ter refleksija filma (1.-3. 
r.) 

- Ogled filma Gajin svet (Linhartova dvorana Radovljica) ter refleksija filma (4. in 5. r.) 
- Spletno nasilje (6.r.) in  Varovanje zasebnosti in uporaba družabnih omrežij (8. r.) (Safe.si) 
- Trening socialnih veščin (7. in 9. r.) (Zavod Modrin) 
- Ogled predstave Pikec Ježek in gasilko Jež (Ljudski dom Kranjska Gora) 
- Nagradni natečaj (odzivi na dejavnosti v preventivnem mesecu) 

Z učenci 3.r. smo sodelovali z Domom Matevža Langusa Radovljica ter si izmenjali obiska.  
Z namenom dobrodelnosti so učenci v prednovoletnem času so izdelali voščilnice za Župnijsko 
Karitas Dovje, ki je le te razdelila med starejše sokrajane.  
 
Programa CAP za preventivo pred različnimi oblikami nasilja v tem letu nismo izpeljali zaradi 
zamika v izobraževanju preostalih strokovnih sodelavk; načrtujemo izvedbo v prihodnjem 
šolskem letu za 3. in 4. razrede. 
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PREVENTIVNE DEJAVNOSTI ZA STARŠE 
Staršem je bilo 23. 11. 2018 ponujeno predavanje g. Andreja Kastelica  »Mladi in nove droge« 
(LAS občine Kranjska Gora) 
14. 2.2019 je ga. Zala Bricelj (Safe.si) na naši šoli izvedla predavanje »Vzgoja za internet«.  
Za starše bodočih prvošolcev sem 21. 1. 2019 izvedla roditeljski sestanek z naslovom: »Moj otrok 
gre v šolo«. 
 

IV. Šolanje 
V 1. razred smo za šolsko leto 2019/20 vpisali 23 učencev, komisija za ugotavljanje pripravljenosti 
otrok za vpis v prvi razred je dvema otrokoma odložila šolanje za eno leto.   
Tekom leta se je na našo šolo prepisala ena učenka.    
Ob koncu šolskega leta so vsi učenci uspešno zaključili razred.  
 

V. Poklicna orientacija  
 
Učenci 8. in 9. razreda so v okviru tehniškega dne v mesecu januarju obiskali podjetje SIJ na 
Jesenicah, kjer so si ogledali del proizvodnje ter se seznanili z zaposlitvenimi kadri in kadrovskimi 
potrebami v podjetju. 
Ob kulturnem dnevu v aprilu (6.-9. r.) so nam na Biotehniškem centru Naklo pripravili 
predstavitev šole in poklicev, za katere izobražujejo na njihovi šoli.   
Učence smo seznanjali z dnevi odprith vrat ter dogodkov posameznih srednjih šol. Učence in 
njihove starše smo povabili, da se udeležijo poklicnega sejma na OŠ Toneta Čufarja v mesecu 
januarju.  
4 učenke iz 9. razreda so se udeležile projektnega dneva na Gimnaziji Jesenice; 10 učencev iz 7., 
8. in 9. razreda pa se je udeležilo Robotkovega dneva na ŠC Kranj. 
 
V 7., 8. in 9. razredu sem izvajala delavnice in razredne ure poklicne orientacije (Uvod v PO in 
samopoznavanje (7.r.), Moje lastnosti in poklici, Poklici (8.r.) ter Predstavitev SŠ sistema in 
programov in Moje poklicne želje in poklicna pot (9.r.)). Starše učencev 9. razreda sem seznanjala 
s postopki vpisa.  
Z učenci 9. razreda (in njihovimi starši) sem vodila individualne razgovore. Za učence 8.r. in 
njihove starše sem izpeljala skupni delavnični roditeljski sestanek. 
Od 14-ih učencev, ki so se vpisali v srednješolske programe, se je 6 učencev odločilo za 
gimnazijske programe, 6 učencev se je vpisalo v 4-letni program strokovnih šol in 2 učenki na 3-
letni program poklicne šole.  
 

VI. Socialno ekonomske stiske 
S sredstvi občine in ministrstva smo krili stroške šole v naravi, prehrane ter enkratne denarne 
pomoči. 10 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 10 
učencem (9 celih regresiranih kosil ter 1 polovična subvencija kosila). Enkratno denarno pomoč 
je dobilo 9 družin (15 učencev), ki so materialno pomoč najbolj potrebovale.  
Vključili smo se v humanitarno akcijo »Pokloni zvezek« (Karitas Slovenije).  
Sodelovali smo z zunanjimi institucijami (DPM Dovje Mojstrana, CSD Jesenice, RK).  
 

Šolska svetovalna delavka: 
Nives Košir Maček 
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14 Šolska knjižnica 

Z nakupom in darili smo v šolskem letu 2018/19 fond knjižnice obogatili s 93. naslovi novih knjig 
(107 knjižnih enot) ter s 35. naslovi strokovnih priročnikov za učitelje (35 knjižnih enot). Večino 
novega knjižnega gradiva predstavljajo leposlovne knjige za učence. Pri nabavi gradiva sem 
upoštevala potrebe po knjigah za Cankarjevo tekmovanje, Epi bralno značko ter bralno 
tekmovanje Knjižni molj.  
 
Vse novo gradivo v šolski knjižnici je obdelano v sistemu COBISS, v tem letu so v COBISS sistem 
vnesene vse knjige leposlovne knjige starega fonda v šolski knjižnici; sprotno sem menjavala 
nalepke pri še pri drugih strokovnih knjigah.    
 
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. V letošnjem letu je šolska knjižnica dobila 3 
tablične računalnike, ki so pogosto uporabljeni pri pouku v razredih ali knjižnici. 
 
V letošnjem letu smo zabeležili 2309 obiskov, uporabniki so si izposodili 2599 enot. Najbolj brane 
zbirke so bile Peter Nos, Grozni Gašper, Lov na pošasti, Dnevnik nabritega mulca ter strokovne 
knjige za mlajše učence (enciklopedije).   
 
Izpeljali smo 21 ur knjižnično informacijskih znanj (KIZ).  
Bralno značko je osvojilo 20 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 
Včeraj sem srečala Franceta Prešerna.    
Ob domačem branju Veverička posebne sorte v 3. razredu smo izpeljali projekt sodelovanja z 
Domom Matevža Langusa iz Radovljice.  
Sodelovali smo v UNESCO projektu Menjaj branje in sanje. 
 
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 (obravnava domačega branja, obisk Boštjana 
Gorenca – Pižame in Tine Orter). 
 

Šolska knjižničarka: Nives Košir Maček 
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Priloge: 
1. Tekmovanja in dosežki učencev v šolskem letu 2018/19 
2. Podrobne analize NPZ  
 


