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1 Uvod 

V šolo je bilo vpisanih 200 učencev v desetih oddelkih (en učenec se je med šolskim letom 
prešolal na šolo s prilagojenim programom). Podaljšano bivanje je obiskovalo 118 učencev, 
jutranje varstvo 21 prvošolcev, varstvo vozačev pa 31 šolarjev. V vrtec je bilo vključenih 80 otrok 
v petih oddelkih. 
 

2 Učni uspeh  

V prvih dveh razredih je bilo 60 učencev opisno ocenjenih, vsi napredujejo v višji razred. 
Od 140 številčno ocenjenih učencev od 3. do 9. razreda, en učenec (3. a) in ena učenka (5. a) 
razred ponavljata (oz. se jeseni prešolata na šolo s prilagojenim programom), ostali napredujejo 
v višji razred. En učenec iz 7. a razreda je opravljali popravni izpit iz zgodovine, ki ga je v prvem 
popravnem roku uspešno opravil.  
Na nacionalnem preverjanju znanja (v nadaljevanju NPZ) so učenci 6. razreda pri vseh predmetih 
dosegli boljše rezultate od slovenskega povprečja. 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 2017 (6. razred) 
 

predmet povprečno št. % točk za 
Slovenijo 

povprečno št. % točk za 
našo šolo 

razlika 

slovenščina 51,61 58,94 +7,33 

angleščina 57,35 63,36 +6,01 

matematika 49,42 63,41 +13,99 

 
Na NPZ v 9. razredu so učenci pri vseh predmetih dosegli boljše rezultate od slovenskega 
povprečja, izstopa matematika s 6,51 % boljšim rezultatom (podrobne analize NPZ, ki so jih 
opravile učiteljice, so priloga 2 tega poročila).  
 
Tabela 2: NPZ ob koncu tretjega obdobja 2017 (9. razred) 
 

predmet povprečno št. % točk za 
Slovenijo 

povprečno št. % točk za 
našo šolo 

razlika 

slovenščina 46,38 49,56 +3,18 

matematika 58,35 64,86 +6,51 

šport 64,41 64,78 +0,37 

 
 
Povprečne zaključene ocene 
 

Oddelek Povprečna zaključna ocena 

1. a Opisne ocene 

2. a Opisne ocene 

3. a 4,5 

3. b 4,3 

4. a 4,4 
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5. a 4,5 

6. a 4,3 

7. a 4,0 

8. a 4,0 

9. a 4,0 

 
 
Realizacija ur pouka in razširjenega programa 
 

 
 
 
Število opravičenih (O) in neopravičenih ur (N) 
 

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

O/N 1088/0 1634/0 413/0 878/0 1562/0 1779/2 1206/8 1720/7 1532/0 1418/2 

 
 
Podaljšano bivanje in jutranje varstvo 
 
S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZŠ) smo imeli sistemizirano 
74,5 ur podaljšanega bivanja na teden. Poučevalo je 2,98 učitelja. Podaljšano bivanje je 
obiskovalo v štirih oddelkih 118 učencev, kar predstavlja 59 % vseh učencev na šoli.  
 
 
razred 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. skupaj 

podaljšano 
bivanje 
 

26 23 30 28 11 0 0 0 0 118 

jutranje 
varstvo 

21 
 
 

2                 
 

23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

varstvo 
vozačev 

0  5  6  7 4 4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3 31 
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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 2016/17 je na Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana podaljšano bivanje obiskovalo 
118 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 Dobida 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 sproščena klima. Posebnost letošnje skupine učencev 
je bila, da so v večini fantje, zato sem poskušala poiskati bolj fantovske teme, vseeno pa so se 
izkazali tudi pri ustvarjanju in podobnih dejavnostih. Zelo radi so imeli glasbo, tako da smo 
spoznali kar veliko klasične glasbe. 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  
 
Delo v oddelku je potekalo po predhodnih pripravah in po letnem delavnem načrtu. V oddelku 
sva bili izmenoma prisotni 2 učiteljici: Tina Gašperin in Meta Dobida Verdnik, ob združevanju pa 
so učenci odšli k učiteljici Mojci Krivc. Učenci s tem niso imeli težav. Zastavljene cilje smo dosegli 
in v veselje mi je, da so otroci zelo radi prihajali v podaljšano bivanje ter da so bili starši zadovoljni. 
Otroci so v okviru podaljšanega bivanja dvakrat 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. 
Delo ocenjujem kot uspešno in z veseljem pričakujem novo šolsko leto. 
 

Učiteljice: Andreja Kero, Meta Dobida Verdnik, Mojca Krivc, Jerca Bogataj, Sonja Janša Gazič, 
Martina Gašperin, Špela Noč, Anja Mitić, Ermina Kumalić. 
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3.2 Jutranje varstvo  

Jutranje varstvo je obiskovalo 21 otrok iz prvega razreda in 2 iz 2. 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 31 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) 

Izvajanje:  
 

ŠOLA št. učencev št. ur  

OŠ Mojstrana 10 17 DSP 

 ISP 3 ISP 

 Jutranje varstvo 2 

skupaj  22 ur 

 
ŠOLA: OŠ 16. decembra Mojstrana 
 

Učenec/ka Raz. 
Vključen/a  
od dne 

Vključen/a 
do dne 

 Št. ur 
na 
teden 

Planirano 
št. ur 

Realizirano 
št. ur 

Realizacija 
v % 

D.T.V. 2.a 1. 9. 2016 23. 6. 2017 
 

2 70 55 79 

T.B. 4.a 12. 9. 2017 23. 6. 2017 
 

1 33 35 106 

N.R. 5.a 1. 9. 2016 23. 6. 2017 
 

2 70 73 104 

A.K. 5.a 1. 9. 2016 23. 6. 2017 
 

2 70 78 111 

T.B. 6.a 1. 9. 2016 3. 5. 2017 
 

1 27 24 89 

G.Š. 7.a 1. 9. 2016 23. 6. 2017 
 

3 105 102 97 

Z.H.M. 7.a 1. 9. 2016 23. 6. 2017 
 

1 35 43 123 

T.M. 8.a 1. 9. 2016 23. 6. 2017 
 

2 70 61 87 

J.Č. 9.a 1. 9. 2016 15. 6. 2017 
 

1 35 34 97 

D.M. 9.a 1. 9. 2016 15. 6. 2017 
 

2 70 72 103 

ISP  1. 9. 2016 23. 6. 2017 
 

3 105 144 137 
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Realizacija vseh ur/povprečje realizacije 
 

20 690 721 104 

 
Realizacija je pri treh učencih nižja od 95 %. Razlog za to je pogosta odsotnost posameznih 
učencev (zdravstvene težave, športna odsotnost). Nadomestila sem toliko ur, kolikor jih je bilo v 
okviru časovnih zmožnosti in ostalih okoliščin možno.  
 
Opis dela  
Moje delo je obsegalo naslednje naloge: 
- specialno pedagoška pomoč – izvajanje DSP, 
- prepoznavanje in diagnostika učencev 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). 
 
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.  
 
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 
 

3.5 Delo pedagoginje 

Glavno vodilo v  šolskem letu 2016/2017 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 2016/2017 nudila: 
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- enemu učencu 6. razreda, 
- enemu učencu 7. razreda, 
- trem učencem 9. razreda. 
 
En učenec se je med šolskim letom prešolal na Osnovno šolo Poldeta Stražišarja Jesenice. 
 
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 snov v razredu je bila uporabljena kot sredstvo 

za razvoj procesov in odpravo težav, ob tem pa so učenci obvladovali tudi samo snov. 
- Dodatna pojasnila in usmeritve pri obsežnejših učnih enotah. 
- Usmerjanje pozornosti v konkretne učne situacije in preverjanje razumevanja. 
 
Učenje strategij, metod in tehnik uspešnega učenja: 
 
a) 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) 
 
b) strategije načrtovanja in priprave dela, načrtovanja in uravnavanja časa  
(ureditev prostora, mize, načrtovanje časa …) 
 
c) 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) 
 
d) učenje s poslušanjem  
(slušno razlikovanje in ozaveščanje učencev o njihovem zvočnem okolju, vaje sledenja ustnim 
navodilom, ugotavljanje zaporedja in glavne ideje v slišanem sporočilu, zapisovanje, zapomnitev, 
globlje razumevanje in kritično vrednotenje slišanih sporočil, navajanje učencev na osnovna 
pravila uspešne komunikacije) 
 
e) tehnike  in oblike zapisovanja 
(vrstični zapisi, zapisi s pripisom, miselni vzorci, učne kartice …) 
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f) strategije za aktiviranje predznanja (možganska nevihta, pojmovne mape, vprašanja pred 
branjem …) 
 
g) 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 
…)  
 
h) strategije povezovanja novih informacij s predznanjem 
(povezovanje, strukturiranje, analiziranje, konkretiziranje, uporaba, kritično presojanje, 
razlikovanje med bistvenim in nebistvenim) 
 
i) tehnike ponavljanja in zapomnitve  
(tehnike vizualiziranja, 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) 
 
j) sposobnost ubesedenja naučenega 
(parafraziranje, razlaganje vsebin in idej drugim učencem, postavljanje vprašanj in odgovarjanje 
nanje …) 
 
k) evalvacija lastne učene poti - procesov učenja in njegovih učinkov 
(kako smo se česa lotili, kakšne naloge smo si zastavili, kako smo jih izpeljali, kaj je bilo dobro, kaj 
bi lahko izboljšali, razmislek o stvareh, ki so se dogajale med učenjem). 
 
Učenje v različnih oblikah in po različnih poteh z razvijanjem vseh treh zaznavnih kanalov (vidni, 
slušni, kinestetični). 
 
Nudenje čustvene topline, razumevanje učenčevih posebnosti, razvijanje učenčevih močnih 
področij, krepitev samozaupanja, pomoč pri razvijanju boljše samopodobe, dajanje spodbud, 
pohval. 
 
Sodelovanje s starši 
 
Sodelovanje je potekalo tudi s straši v težnji po vključitvi staršev v pomoč učencem pri 
premagovanju učnih težav (individualno svetovanje staršem o prilagojenih oblikah in metodah 
učenja, o uspešnih strategijah pridobivanja znanja, razvijanja interesov, oblikovanja ustreznih 
učni navad). 
 
Sodelovanje z učitelji 
 
- Sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih učnih programov, neposredna pomoč   

učiteljem pri uresničevanju individualiziranih programov. 
- Stalno medsebojno informiranje in pomoč ter skupno vrednotenje uspeha. 
- Seznanjanje učitelja z naravo učenčevih težav. 
- Nudenje suporta. 
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Izobraževanje 
 

- Izobraževanje v okviru društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 
- izobraževanja v okviru društva Bravo, Društva šolskih svetovalnih delavcev,        

Slovenskega društva pedagogov, 
- sodelovanje na pedagoško-andragoških dnevih. 

 
Manca Vovk, univ. dipl. ped. 

 

3.6 Delo z nadarjenimi  

V šolskem letu 2016 / 2017 so pri delu z nadarjenimi učenci sodelovale učiteljice Polona Žagar, 
Andreja Hrovat, Jožica Višnar, Andreja Kero, Jerca Bogataj, Špela Skodlar, Meta Dobida Verdnik 
in Lea Kalan, ki so se povezovale pri projektih, aktivnostih, delavnicah in izvajale individualna 
usmerjanja 28 prepoznanih nadarjenih učencev in ostalih učencev, ki jih je delo v programu 
nadarjenih pritegnilo. Delo v tem šolskem letu je potekalo v obliki individualnega dela s 
posameznim učiteljem in v okviru ur za nadarjene ob sredah po pouku.  

Učenci so imeli priložnost oblikovanja samostojne aktivnosti, pri katerih so izhajali iz svojih 
interesov ter uporabili svoja znanja in razvijali organizacijske, vodstvene in socialne veščine. Za 
organizacijo samostojne aktivnosti se je odločilo 14 učencev: 

 

DELAVNICA - AKTIVNOST VODJA 

Macroni Nina Dovžan Perović in Tara Štular 

Pust Ajda Kemprle in Živa Melihen 

Novinarstvo Marko Ponjavić 

Športne igre Mija Šimnic in Maša Božič 

Sezonske ustvarjalnice  Emma Dušanić in Ana Jakopič 

Športni dan Neža Brina Gmajnar 

Talent Ana Poljanšek Žagar in Hana Ula Podlipnik 

Naš muzej iluzij 
Mija Šimnic, Maša Božič, Neža Brina Gmajnar, 
Jernej Stegnar, Tim Verzel 

K sodelovanju v delavnicah in dejavnostih so učenci povabili učence od 1. do 9. razreda naše šole, 
glede na tematiko. 

Organizirali smo različne aktivnosti, obiske, delavnice in sodelovali v Unesco projektih: 

 

22. Slovenski festival znanosti 

Muzej iluzij 

5. Festival naše prihodnosti 

Narodna galerija 

Knjižni sejem 
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Festival Jezikajmo ─ Zbliževanje kultur 

Kulturni bazar 

Menjaj branje in sanje 

Noč knjige 

 
Spoznavanje, raziskovanje in utrjevanje znanja in veščine je bilo ponujeno učencem od 4. do 9. 
razreda. 
V okviru pouka in dejavnostih šole so učenci sodelovali na posameznih tekmovanjih, natečajih ter 
brali za Finžgarjevo, Epi, zgodovinsko in geografsko bralno značko pod mentorstvom učiteljev 
predmetne stopnje. Trudili smo se oblikovati program dela, ki bo zajemal interese vseh učencev 
in dobili potrditev s strani učencev saj je bila udeležba učencev velika, njihov prispevek pa 
neprecenljiv. V nadalje se bomo trudili, da program nadgradimo in se trudili, da vanj vključimo 
tako želeno področje robotike. 

Lea Kalan  

 
 

4 Dnevi dejavnosti 

4.1 Kulturni dnevi in prireditve 

 
- 7. 10. 2016, kulturni dan, Idrija (Antonijev rov, Čipkarska šola, Bolnica Franja), 6.–9. razred. 
- 17. 11. 2016, kulturni dan, Balet Romeo in Julija, razstava Tesla, Ljubljana, 6.–9. razred. 
- 15. 12. 2016, kulturni dan, dan šole in krajevni praznik. Rdeča nit letošnje prireditve je bila 

Po praznikih diši. Nastopi učencev naše šole so nam pod mentorstvom razrednikov pričarali 
prisrčen in topel večer, 1.-9. razred. 

- 23. 12. 2016, kulturni dan, proslava ob dnevu samostojnosti, 1.-9. razred. 
- 6. 2. 2017, kulturni dan, Mavrično gledališče, Mojstrana, 1.–3. razred. 
- 7. 2. 2017, proslava ob kulturnem prazniku, Mojstrana. 
- 5. 4. 2017, kulturni dan, ogled gledaliških predstav na Kekčevih dnevih na Jesenicah, 1.−5. 

razred. 
- 20. 4. 2017, kulturni dan, glasbena predstava Tesla, Po Plečnikovi poti, Ljubljana, 6.–9. 

razred. 
- 20. 6. 2017, kulturni dan, Zlatorogova pravljična dežela: U konc sveta so pravljice doma, 

Bohinj, 1.−5. razred.  
- 22. 6. 2017, proslava ob dnevu državnosti. 
 

4.2 Tehniški dnevi  

- 12. 9. 2016, tehniški dan, šola v naravi – ogled Muzeja podvodnih dejavnosti, Piran, 5. razred. 
- 20. 9. 2016, tehniški dan, Jumicar, Mojstrana, 3.−4. razred. 
- 22. 9. 2016, tehniški dan, reševanje ponesrečencev v gorah, Vrata, 9. razred. 
- 10. 11. 2016, tehniški dan, Minicity – poklici, Ljubljana, 1.−4. razred 
- 13. 10. 2016, tehniški dan, planetarij, Mojstrana, 2.−3. razred. 
- 4. 10. 2016, tehniški dan, 1. papirna akcija, Mojstrana, 8. in 9. razred. 
- 15. 12. 2016, tehniški dan, delavnice: peka piškotov, peka potice, izdelovanje novoletnih 

čestitk, priprava kanapejev, Mojstrana. 6.-9. razred. 
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- 20. 12. 2016, tehniški dan, božično-novoletne delavnice, Mojstrana, 1.−4. razred. 
- 6. 1. 2017, tehniški dan, vozilo iz plastenke, Mojstrana, 4. razred. 
- 18.−24. 1. 2017, tehniški dan, tečaj teka na smučeh, Rateče, Mojstrana, 6. razred. 
- 19. 4. 2017, tehniški dan, pitna voda, Mojstrana, 4. razred. 
- 14.−17. 3. 2017, tehniški dnevi, šola v naravi, Fiesa, 7. razred. 
- 26. 4. 2017, tehniški dan, Tržnica na Stari Savi, Jesenice, 1. razred. 
- 4. 4. 2017, tehniški dan, 2. papirna akcija, 8. in 9. razred. V šolskem letu 2016 / 17 smo zbrali 

42,4 tone papirja. 
- 12. 4. 2017, tehniški dan, tehniške spretnosti, Mojstrana, 8. razred. 
- 16. 5. 2017, tehniški dan, do Peričnika z učenci OŠ Poldeta Stražišarja, Mojstrana, 6. razred. 
- 10. 5. 2017, tehniški dan, spretnostni poligon, Mojstrana, 5. razred. 
- 24. 5. 2017, tehniški dan, ročna izdelava papirja, Mojstrana, 7. razred. 
- 24. 5. 2017, 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. razred. 

- 1. 6. 2017, tehniški dan, Hiša eksperimentov, Planica, 5. razred. 
- 14. 6. 2017, tehniški dan, priprava hrane za valeto, Mojstrana, 6. razred. 

 

4.3 Naravoslovni dnevi  

- 19. 9. 2016, naravoslovni dan, uporaba defibrilatorja in prva pomoč, 9. razred. 
- 20. 9. 2016, naravoslovni dan, pohod po naravoslovni učni poti v Vrata. 
- 12. 10. 2016, naravoslovni dan, astronomija, Mojstrana, 8. in 9. razred. 
- 13. 10. 2016, naravoslovni dan, planetarij, Mojstrana, 1., 3., 4. razred. 
- 31. 1. 2017, naravoslovni dan, naravoslovne delavnice (Kresnička), Mojstrana, 2.−5. razred. 
- 13. in 15. 3. 2017, raziskovanje morja, soline, akvarij, CŠOD Breženka, 7. razred. 
- 14. 3. 2017, naravoslovni dan, spolna vzgoja, Mojstrana, 8. razred. 
- 16. 3. 2017, naravoslovni dan, predavanje o zdravju, Mojstrana, 3. razred. 
- 24. 3. 2017, naravoslovni dan, poskusi, Mojstrana, 4. razred. 
- 24. 3. 2017, naravoslovni dan, Arboretum Volčji Potok, 6. razred. Učenci so spoznali pestrost 

življenjskih združb, raznolikost zgradbe rastlin, rastlinjak kot antropogeni ekosistem in 
nekatere predstavnike rastlinskih vrst ter njihove posebnosti. 

- 7. 4. 2017, naravoslovni dan, Dan zdravja, Jesenice, 1.−5. in 7.−8. razred. 
- 19. 4. 2017, naravoslovni dan, o pitni vodi, Mojstrana, 5. razred. 
- 26. 4. 2017, naravoslovni dan, posledice onesnaževanja, Mojstrana, 2. razred. 
- 30. 5. 2017, naravoslovni dan, obisk ginekološke ambulante, Jesenice, 8. razred. 
- 14. 6. 2017, naravoslovni dan, naravoslovni poskusi, Mojstrana, 1. razred. 
- 14. 6. 2017, naravoslovni dan, Planinski muzej, Mojstrana, 2. razred. 
- 16. 6. 2017, naravoslovni dan, travnik, Mojstrana, 6. razred. 

4.4 Športni dnevi in ostale športne dejavnosti 

- 8. 9. 2016, športni dan, pohod na Sv. Peter, Begunje, 1.−5. razred. 
- 8. 9. 2016, športni dan, plavanje, Novigrad, 5. razred. 
- 21. 9. 2016, športni dan, pohod na Luknjo, Vrata, 9. razred. 
- 6. 1. 2017, športni dan, smučanje, sankanje, drsanje, Mojstrana, 1.−2. in 5.−9. razred. 
- 13. 1. 2017, športni dan, smučanje, Mojstrana, 3.−4. razred. 
- 21. 2. 2017, športni dan, pohod, smučanje, Mojstrana, Tamar, 2.−9. razred. 
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- 23. 3. 2017, športni dan, pohod in ogled poletov v Planici, 1.-9. razred. 
- 18. 4. 2017, športni dan, plavanje, Radovljica, 1. razred. 
- 15. 6. 2017, športni dan, pohod na Bivak pod Luknjo, Vrata, 1. razred. 
- 20. 6. 2017, športni dan, plavanje, športne igre, Radovljica, 6.−8. razred 
- 21 .6. 2017, športni dan, športne igre, Mojstrana, 2.-4. razred. 
 

5 Izbirni predmeti (obvezni in neobvezni) 

5.1 Logika 

Izbirni predmet logika je obiskovalo 5 učencev: Anže Adamek iz 7. razreda, Jernej Stegnar, Tal 
Čarman in Tim Vrzel iz 8. razreda in Tinkara Ćirić iz 9. razreda. Zaradi mešane skupine sem morala 
prilagoditi učno snov. Program je zajemal 3 sklope:  

1. Tabele, Eulerjev diagram 
2. Logične naloge- kenguru 
3. Japonske miselne uganke- gobelini, križne vsote, bojne ladje 

Realiziranih je bilo 35/35 ur. Anže Adamek, ki ima status športnika, je bil v času zimske sezone 
večkrat odsoten. Snov je nadoknadil z domačim delom. 
 

         Učiteljica: Ida Zorman 

5.2 Izbrani šport  

Izbrani šport je v šolskem letu 2016/17 obiskovalo 8 učencev. Dejavnost je potekala ob četrtkih 
7. uro, ter v primeru smučanja, po dogovoru. Vsi učenci so opravili program načrtovanih vsebin. 
Seznanili smo se s športi, ki jih ni moč izvajati znotraj rednega pouka športa. Preko športnih vsebin 
predvsem nogometa in dvoranskega hokeja in košarke, so učenci spoznavali biopsihosocialni 
vpliv gibanja na človeka, oziroma v kolikšni meri je gibanje pomembno za človekovo telesno in 
duševno zdravje in počutje. Vsi učenci so opravili program načrtovanih aktivnosti.  
 

Učitelj: Rok Brezavšček 

5.3 Obdelava gradiv – les 

Izbirni predmet obdelava gradiv – les je obiskovalo  6 učencev iz vseh treh razredov: štirje učenci 
iz 7. razreda in po en učenec iz 8. in 9. razreda. Učenci so spoznavali gradivo ter njegove lastnosti 
ter uporabo ob izdelavi zanimivih izdelkov: dekorativni obešalnik za ključe, škatlica za 
shranjevanje stvari, samokolnica in raglja. Delo je potekalo  v 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 Poskusi v kemiji 

Izbirni predmet je obiskovalo osem učencev (pet učencev 8. razreda, trije učenci 9.razreda) v 
obsegu 35 ur in sicer dve uri na teden po urniku B. Pouk je potekal v dveh blok urah ob 
ponedeljkih 5. in 6. uro.  
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Sestavni del vsake ure je bil eksperiment. Učenci so utrdili in poglobili znanje, razumevanje in 
uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentiranja. Razvijali so spretnosti za 
varno in učinkovito delo s snovmi, veščine eksperimentiranja in raziskovanja. Seznanili so se z 
raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju. Usvojili so osnovna znanja iz varstva pri delu s 
kemikalijami. 
Učenci so se naučili pisati poročila eksperimentov in tako skozi celo šolsko leto urejali dnevnik. V 
prvem ocenjevalnem obdobju so s pomočjo literature in spleta pripravili seminarske naloge o 
pomembnih kemikih.  
V okviru predmeta smo se udeležili delavnic na Festivalu naše prihodnosti na OŠ Orehek v Kranju, 
kjer so učenci pripravljali karamel in spoznali njegove lastnosti in uporabo.  
Na šolo smo povabili magistra Tomaža Ogrina, ki nam je pripravil zanimive delavnice s plini. Na 
delavnicah so se nam pridružili tudi učenci OŠ Koroška Bela in OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora. 
Učenci so izvajali poskuse s tekočim dušikom, ogljikovim dioksidom in kisikom in tako spoznavali 
njihove lastnosti. Za konec pa so si pripravili sladoled v tekočem dušiku.  
 
 

Učiteljica: Andreja Kero 

5.5 Nemščina 1, 2 in 3  

Nemščina 1 
Povprečna ocena učencev je 4,4. Učenci so dobili dve pisni oceni in dve ustni, v drugem polletju 
pa so oceno pridobili še iz pesmice, ki so se jo naučili. 
Predelana je bila vsa učna snov. Teme, ki smo jih predelali, so: spoznavanje, številke, družina, hiša 
in pohištvo, živali, jeziki in države, urnik in predmeti, spreganje glagolov v sedanjiku, osebni zaimki 
v tožilniku, raba tožilnika pri določnih in nedoločnih členih. 
26. septembra 2016 je bil evropski dan jezikov in učenci so dane besede prevajali v različne 
evropske jezike. Učenci so pripravili nastop za učence 2., 3., in 4. razreda. Nastopali so kot nemško 
govoreči risani junaki Trolli, ki so obiskali učence v razredu, naučili so jih kako pozdravimo in 
odzdravimo v nemščini, kako vprašamo po imenu, nato pa so zapeli še nemško pesmico Imse 
Bimse Spinne. 
Delo z učenci je bilo zelo prijetno. Bili so vedno motivirani in vedoželjni. 
 
Nemščina 2 
Povprečna ocena učencev je 4,3. Učenci so dobili dve pisni oceni in dve ustni, v drugem polletju 
pa so oceno pridobili še iz referata. 
Predelana je bila vsa učna snov. Na začetku šolskega leta smo ponovili snov, ki so jo predelali s 
predhodno učiteljico. Teme, ki smo jih predelali v šolskem letu, so: hrana in pijača, potek dneva, 
ločljivi glagoli, šport, modalni glagoli, svojilni zaimki v imenovalniku in tožilniku, kam gremo na 
dopust, vreme, datum in letnice, osebni zaimki v imenovalniku in tožilniku, deli telesa, bolečine, 
pri zdravniku, weil- odvisniki, uvod v perfekt. 
 
Nemščina 3 
Povprečna ocena učencev je 4,0. Učenci so dobili dve pisni oceni in dve ustni, v drugem polletju 
pa so oceno pridobili še iz skupinskega referata. Učenci so bili razporejeni v skupine in njihova 
naloga je bila, da napišejo scenarij, kaj so počeli med počitnicami ali opišejo kakšen dogodek. 
Pogoj je bil, da čim več uporabljajo čas perfekt. Nato so v računalniški učilnici prevedli scenarij v 
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nemščino in se naučili. V naravi so zaigrali in posneli pogovor skupine, kar smo si nato v učilnici 
ogledali. 
Predelana je bila vsa učna snov. Na začetku šolskega leta smo ponovili snov, ki so jo predelali s 
predhodno učiteljico. 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, opis 
osebnosti. 
Z učenci sem predelala tudi nekatero snov iz prejšnjih let, saj niso pokazali znanja pri nekaterih 
osnovnih zadevah, kot so določni členi v različnih sklonih, spreganje glagolov in tudi njihovo 
besedišče je bilo šibko. Zato sem se odločila na začetku šolskega leta, da vsi skupaj preberemo 
nemško knjigo Nelly und der Piratenschatz. Zmenili smo se, koliko strani morajo prebrati v 
določenem času, neznane besede so prevedli doma, v šoli pa smo skupaj glasno brali in preverili 
prevode. S tem so izboljšali svojo izgovorjavo in obogatili nemški besedni zaklad.  
 

Učiteljica: Ermina Kumalić 
 

5.6 Urejanje besedil 

Izbirni predmet urejanje besedil je obiskovalo 6 učencev  in sicer trije učenci iz 7. razreda, ena 
učenka iz 8. razreda in dva učenca iz 9. razreda. Vsak učenec je izdelal seminarsko nalogo na 
temo, ki si jo je sam izbral. V programu za obdelavo slik so učenci izdelali tudi fotomontažo na 
izbrano temo. Seminarske naloge so učenci predstavili svoji skupini. Za predstavitev so uporabili 
program za predstavitev ali pa so izdelali plakat. V šolski učilnici pa nam visi tudi plakat vseh 
fotomontaž učencev, ki so obiskovali letošnji izbirni predmet urejanje besedil. 
 

Učiteljica: Jožica Višnar 

5.7 Sodobna priprava hrane 

Izbirni predmet je v šolskem letu 2016/17 obiskovalo devet učencev. Učno snov smo predelali po 
več sklopih. Najprej smo se ukvarjali s hranilnimi snovmi v povezavi z zdravjem. Po vsakem 
poglavju smo tudi pripravili posamezno jed. Tako smo po obdelavi beljakovin izdelali skuto in 
skutni namaz ter jogurt in jogurtov namaz. Ko smo predelali maščobe, smo naredili maslo. Kisali 
smo tudi zelje. Poglavje o tipih prehranjevanja so učenci predelali individualno in svoje delo 
predstavili ostalim v obliki seminarske naloge. Veliko pozornosti smo namenili sezonskim jedem. 
Tako smo obravnavali jedi ob postu in v pustnem času, pa v velikonočnem času. Spekli smo potico. 
V sklopu zdrave hrane smo poskušali predelati »manj zdrave« recepte v »zdrave«. Tako smo 
pripravili pico s polnozrnatim testom, piščančjimi prsmi, mocarelo in veliko zelenjave. Naučili smo 
se narediti pogrinjek. Večkrat smo naredili celo kosilo (pire krompir s pleskavico, sirov burek, 
sladke skutine štruklje, mehiške tortilje z mesno zelenjavnim nadevom). Učenci so zelo lepo 
sodelovali pri praktičnem delu. Za seboj so kuhinjo vedno pospravili.  
21. 4. 2017 smo se odpravili na Festival čokolade v Radovljico. Učenci so imeli pri obisku nekaj 
nalog, na koncu pa so oddali še poročilo.  
Z izvedbo izbirnega predmeta sem zadovoljna, učenci pa so bili tudi veseli, ker smo se lotevali 
različnih in tudi bolj zahtevnih jedi. 
 

Učiteljica: Jerca Bogataj 
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5.8 Neobvezni izbirni predmet tehnika 

Tehniko kot neobvezen izbirni predmet za 4. , 5. in 6. razred sem izvajala prvič. Prijavilo se je 22 
učencev, zato se je po normativu ta tehniko, predmet delil v dve skupini in sicer: prva skupina 
učenci 4. razreda, druga skupina učenci 5. in 6. razreda. 
Pri pouku smo uporabljali škatlo z gradivi in pri tem izdelali naslednje izdelke: periskop, torbica iz 
valovite lepenke, ptičja krmilnica, samokolnica, stojalo za knjige, peresnica, žepna svetilka, 
avtomobilček, stojalo za rožico, verižica z obeskom, izdelek po lastni zamisli iz materiala, ki nam 
je ostal, ter oblikovanje gline. Pri izdelavi izdelkov so se učenci srečali z materiali: papir, plastika, 
les, kovina in glina. 
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 25 učencev četrtega, petega in šestega razreda.  Zaradi številčnosti 
in različnega predznanja (nekateri učenci so predmet obiskovali že lansko šolsko leto) sem tudi v 
tem  šolskem letu predmet izvajala v dveh skupinah, pri čemer sem eno uro tedensko izvajala 
prostovoljno, saj je normativ učencev za eno skupino 28, ne glede na različna predznanja.  
Prvo skupino so obiskovali novinci iz 4. in 5. razreda, drugo skupino pa tisti, ki so predmet 
obiskovali drugo leto − to so bili nekateri učenci iz 5. in 6. razreda. 
Delo  z obema skupinama je bilo ustvarjalno. Učenci  prve skupine so spoznali osnovne korake 
uporabe računalnika, kot je shranjevanje, odpiranje, tiskanje datotek, glavni del poučevanja pa 
je bilo programiranje. Prvi program je bil zasnovan na razumevanju, kako v resnici nastaja pred 
našimi očmi animacija (npr. baletka se sprehodi levo, desno in zapleše). Sledili so zahtevnejši 
programi, v katerih smo uvedli pogojne stavke, vejitve ter spremenljivko. 
Delo v drugi skupini pa je poleg ponovitve že osvojenega znanja vključevalo tudi naprednejša 
znanja, kot so: različne zanke, vgnezdene zanke, zahtevnejše animacije, uporaba spremenljivk in 
operatorjev, izboljševanje in nadgradnja programov. 
Učenci so radi prihajali k predmetu in so bili ustvarjalni in inovativni.   
 

Učiteljica: Jožica Višnar 
 

5.10 Neobvezni izbirni predmet nemščina 

V šolskem letu 2016/17 so nemščino kot neobvezni izbirni predmet obiskovali učenci 4., 5., in 6. 
razreda. Skupaj je bilo 20 učencev, od 3. maja 2017 pa 19 učencev, saj se je en učenec prešolal 
na Osnovno šolo Poldeta Stražišarja Jesenice.   
Povprečna ocena učencev je 4,5. Učenci so dobili dve pisni oceni in dve ustni, v drugem polletju 
pa so oceno pridobili še iz pesmice, ki so se jo naučili. 
Predelana je bila vsa učna snov. Učenci so se naučili osnovnih vprašanj in odgovorov pri 
spoznavanju. Poudarek je bil na izgovorjavi in velikokrat smo imeli igro vlog in dialoge. Učili smo 
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se tudi s pomočjo pesmic. Teme, ki smo jih predelali, so: sadje in zelenjava, barve, družina, 
številke do 100, šolske potrebščine, živali, dnevi, meseci in letni časi, države in jeziki, občutja.  
Učenci so pri pouku imeli le zvezek, pripravljala sem delovne liste in PPT predstavitve.  
Delo z učenci 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 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. 
 

Učiteljica: Ermina Kumalić 
 
 

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 otroški in mladinski pevski zbor, saj so intenzivno vadili 
tudi ob vikendih, da so se udeležili Zborovskega Buma v Mariboru. 
 

6.1 Mladinski in otroški pevski zbor  

V šolskem letu 2016/17 smo pri urah pevskega zbora dosegli vse zastavljene cilje. 
Pri treh zborih je sodelovalo 73 otrok. V mali glasbeni šoli je prepevalo 26 otrok. V otroškem 
pevskem zboru je sodelovalo  20 otrok, pri mladinskem pevskem zboru pa 27.   
Predstavili smo se na nastopih na šoli, in izven nje, med drugim tudi  na Občinski reviji pevskih 
zborov, letos prvič izvedli intenzivne vaje in prvič sodelovali na državni prireditvi, z obiskom 
predsednika države Boruta Pahorja, na Zborovskem Bumu v Mariboru. 
V mesecu maju smo se udeležili tudi eno tedenskega mednarodnega tabora v Srbiji.  
Trudili smo se za umetniško izvedbo skladb, za kar je bila potrebna dobra tehnična priprava zbora 
in veliko dodatnega dela. 
 
Zastavili in realizirali smo naslednje cilje: 

- otrok se spoznava s tehnikami za zdrav pevski dih, 
- otrok začuti in izvede skladbo (interpretacijsko, melodično, ritmično pravilno …), 
- otrok odkriva, kaj lahko naredi s svojim glasom, 
- otrok usvoji osnove dihanja, povezavo telesa in zvena, 
- z igro išče napetost prepone, 
- otrok spoznava informativna glasbena znanja, 
- oblikuje fraze s pravilno napetostjo izdiha, 
- prepozna muzikalne posebnosti in pomen besedil, 
- nezavedno usvoji medpredmetne povezave znanj, 
- se sproščeno vključi v javno nastopanje, 
- se druži z otroki drugih narodnosti, spoznava njihovo glasbo in kulturo in jo primerja s 

svojo. 
 
V šolskem letu 2016/17 smo nastopili na: 
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- 19. 9. 2016          pripravili glasbeno-pevski sprejem mednarodnega tabora v avli šole 
- 22. 9. 2016          izvedli zaključni večer na  mednarodnem Gorniškem taboru v Vratih 
- 29. 9. 2016          nastopili na občinski prireditvi v Kudu – Dovje-Mojstrana 
- 3. 12. 2016          nastopili na Miklavževem koncertu na Trgu olimpijcev v Mojstrani 
- 15. 12. 2016        nastopili na Občinski prireditvi ob dnevu šole, 16.decembru 
- 8. 3. 2017            izvedli glasbeni nastop za babice 
- 7. 4. 2017            izvedli celodnevne intenzivne vaje 
- 8. 4. 2017            izvedli celodnevne intenzivne vaje 
- 13. 4. 2017          nastopili na Reviji pevskih zborov na Javorniku 
- 24. 5. 2017          se udeležili  mednarodnega  tabora v Srbiji 
- 25. 5. 2017          se udeležili  mednarodnega  tabora v Srbiji 
- 26. 5. 2017          se udeležili mednarodnega  tabora v Srbiji  
- 27. 5. 2017          se udeležili  mednarodnega tabora v Srbiji 
- 13. 6. 2017          nastopili na Zborovskem Bumu v Ljudskem vrtu v  Mariboru 
- 22. 6. 2017          sodelovali na šolski proslavi ob Dnevu državnosti 

 
Osnovna motivacija za delo sta nam bila veselje do petja in muziciranje. 
Veseli me, da otroci v takšnem številu na tako majhni šoli obiskujejo vaje pevskega zbora.  Delo 
zahteva višjo raven estetske občutljivosti in odgovornosti do kulture, naj omenim, da so ure 
namenjene našemu delu čisto na koncu šolskega urnika, kar pomeni toliko večjo motivacijo in 
truda z moje kot tudi njihove strani. 
Velik motivacijski zagon sem dobila z oceno selektorice na reviji, ki je pohvalila vse glasbene 
komponente in nam predlagala, da se udeležimo tudi državnega tekmovanja naslednje leto. 
V šolskem letu 2017/18 zaključujem dolgoletno delo v mojstranški šoli z zavestjo, da smo delali 
dobro in zelo zavzeto, kar dokazuje število pevcev v zborih. Samo tako število omogoča namreč 
kvalitetno vzgojo v začetnih skupinah in nato večglasno petje v mladinskem zboru. 
Glavni cilj mi je bila metodična vzgoja pevcev od vrtca, do zaključka šolanja in pri večini pevcev 
mi je ta cilj uspel. Zelo sem hvaležna pevcem, da smo skupaj dosegli tako lepe rezultate v šolskem 
letu 2016/17. Dokazali smo, da se s pridnim in strokovnim delom (tudi s  tremi delovnimi 
sobotami), da uresničiti še tako težak cilj. 
 

Mentorica: Katja Pavlič  
 

6.2 Ustvarjalni krožek 

Ustvarjalni krožek je deloval od oktobra do konca maja.  
V krožek so bili vključeni učenci od 1.−4. razreda. Število je bilo kar veliko za samostojno 
ustvarjanje, zato so bili učenci razdeljeni v dve skupini, ki sta se tedensko izmenjavali. 
V 1. skupini so bili MALI USTVARJALCI (1. razred), v drugi skupini pa VELIKI USTVARJALCI (2., 3., 
4. razred). 
Cilji: 

- spodbujanje ustvarjalnosti, 
- seznanjanje z različnimi tehnikami ustvarjanja, 
- načrtovanje izdelave,  
- izdelava izdelkov za dom, 
- uživanje ob ustvarjanju, 
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- uriti fino in grafomotoriko, 
- uriti senzorično integracijo, 
- uriti ročne spretnosti, 
- razvijati čut za estetiko. 

 
Učenci in tudi sama smo se ob ustvarjanju veliko naučili, realizirali smo cilje. Naši projekti: 

- papirnate sovice, 
- buče iz kozarca, 
- duhci, 
- mušnice, 
- okraski iz DAS mase, 
- darilne škatlice, 
- snežaki iz cofov, 
- valentinovi polžki, 
- vrteči se krožniki, 
- broške za mamice, 
- sponke za lase, 
- velikonočni zajčki, 
- izdelki iz kamnov. 

 
Mentorica: Špela Skodlar 

 

6.3 Pravljični krožek 

Pravljični krožek sem izvajala celo šolsko leto  (od oktobra do junija) enkrat tedensko po eno 
šolsko uro, v igralnici vrtca. Namenjen je bil  učencem prvega razreda. 
Pravljice poznamo vsi, ob njih pa najbolj uživajo in rastejo otroci vseh kultur in 
narodov. Omogočajo vstopanje v čarobni svet čarovnic, princes, zmajev, velikanov, palčkov, 
govorečih živali in prinašajo  močna sporočila, ki se skozi prostor in čas nenehno spreminjajo, a v 
bistvu ostajajo nezgrešljivo prepoznavna. 
Pri pravljičnem krožku sem otroke popeljala v čudoviti svet junakov, s katerimi smo se poistovetili 
in ugotavljali predvsem njihovo sporočilnost. Pravljice so bile predstavljene v govorjeni in slikovni 
obliki. Ob slikanicah, risanih in igranih filmih smo spremljali čarobnost nedoločenega časa in kraja 
ter predvsem zmago dobrega nad zlim. Letošnje šolsko leto sem poudarek namenila slikanicam, 
nagrajenim z zlato hruško. Izbrala sem  izdaje knjig slovenskih in tujih avtorjev, primerne starosti 
učencev. Temo  pravljic sem prilagodila bližajočim se praznikom, letnemu času in različnim 
priložnostnim dogodkom.  Pripravili smo tudi dramatizacijo po slikanici BOBEK IN BARČICA. 
Nastopili smo pred svojimi sošolci in učitelji. Vsi učenci so  zelo navdušeni nad nastopanjem in 
predstavo, pridobili so na samozavesti, kar pa je najpomembneje, nekateri so  izgubili  strah pred 
nastopanjem. Vsaka vloga posameznega učenca je bila ključnega pomena in ponosna  sem na 
njihovo delo in zavzetost, prav tako pa so ponosni sami nase. 
 

Mentorica: Barbara Jovanović 
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6.4 Likovni krožek 

Likovni krožek se je v šolskem letu 2016/2017 izvajal na 14 dni po dve šolski uri. Obiskovali so ga 
učenci 7. in 9. razreda (učenci 9. razreda so krožek obiskovali po potrebi − izdelovanje izdelkov za 
bazar in valeto, okras šole …).  
Z učenci smo izdelovali različna likovna dela in preizkušali različne likovne tehnike ter materiale. 
Okrasili smo šolo v jesenskem, zimskem in spomladanskem času ter v času pusta. V šolski avli smo 
postavili več razstav likovnih del učencev (september 2016 risbe Vrata 2016; september 2016 
pod vodno gladino (5. razred); december 2016 zimske tonske slike (8. razred); marec 2017 
pomlad (6. razred); april 2017 tihožitja (7. razred). Z učenci 9. razreda smo naredili izdelke za 
prodajo na božičnem bazarju in novoletne voščilnice. Učenke 7. razreda so izdelovale voščilnice 
za potrebe šole. Z učenci smo sodelovali na različnih likovnih natečajih, na katerih so bili zelo 
uspešni, udeležili so se tudi odprtja razstav (Črno in belo Dolik, Jesenice; Društvo Naša zemlja, 
Gimnazija Franceta  Prešerna, Kranj; Peter Klepec, OŠ Cerkno), na rezultate drugih natečajev pa 
še čakamo (Together Finska, Zvoki mojega okolja). Udeležili smo se Unescovega likovnega Ex 
tempora na gradu Strmol (5. razred). Ob koncu šolskega leta smo učenci 9. razreda pripravili okras 
za valeto v šolski avli. 
Skupaj smo opravili 70 ur. 

Mentorica: Sonja Janša Gazič 

6.5 Otroški ljudski plesi in običaji 

Z izvedbo interesne dejavnosti (ki sva jo vodili Barbara Jovanović in Vesna Režonja) smo pričeli v 
mesecu septembru in končali v mesecu juniju. Naše srečanje je potekalo enkrat tedensko – ob 
torkih od 7. 30 do 8. 15. 
Na interesno dejavnost, s katero ohranjamo kulturno dediščino se je vpisalo 16 učencev (2.–4. 
razred). 
Učenci so pridno in z veseljem hodili na dejavnost; manjkali so le v primeru bolezni. Interesna 
dejavnost je odpadla izjemoma, v primeru opravičene odsotnosti učiteljice. 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odzvali na kar nekaj povabil: 
 

− TD Dovje-Mojstrana je v vasi skrbelo za VESELI DECEMBER in 2. decembra smo nastopili na 
Trgu olimpijcev. 

− 21. aprila smo sodelovali na otvoritvi ročnih del v KUD-u Jaka Rabič Dovje-Mojstrana. 
− Meseca maja nas je k sodelovanju povabila Folklorna skupina Dovje-Mojstrana na svoj 

večer, z naslovom Plesni spektakel. 
 
Od KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana smo prejeli ZAHVALO ZA SODELOVANJE NA PLESNEM 
SPEKTAKLU. 
Dogovorjena sem tudi za sodelovanje z Društvom upokojencev. Letošnje druženje so iz meseca 
junija prestavili na oktober, zato bomo njihov večer plesno obarvali na začetku drugega šolskega 
leta. 
Učenci na nastopih neizmerno uživajo in se jih veselijo.  
V letošnjem letu smo en sklop pripravili tako, da smo združili nekoč in danes (ples, petje). Tako 
se je učencem porodila želja, da bi večkrat vključili tudi druge plese, ne le folklorne. Zato smo se 
dogovorili, da v drugem šolskem letu vključimo še druge zvrsti glasbe in plesa. 
 

Mentorici: Vesna Režonja in Barbara Jovanović 
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6.6 Turistični krožek 

Turistični krožek je v šolskem letu 2016/2017 obiskovalo osem učencev, vendar je učenka Lucija 
Horvat prenehala z obiskovanjem sredi šolskega leta. Takoj na začetku šolskega leta smo še z 
lanskoletno skupino učencev sodelovali na Oj kulinariki festu na Bledu v okviru projekta Kuhna 
pa to. Kasneje v šolskem letu smo izvedli še tri večje projekte. Sodelovali smo na Miklavževi tržnici 
pred Planinskim muzejem v začetku decembra. Prodajali smo grizike in piškote. S prodajo smo 
spet navdušili domačine. Na dogodku bomo sodelovali tudi naslednje leto. Pripravili smo sladko 
pogostitev za člane turističnega društva Dovje-Mojstrana na občnem zboru v mesecu marcu. Tam 
smo predstavili tudi naše delovanje. Sodelovali smo na tekmovanju za Zlato kuhalnico v mesecu 
maju. Za konec pa smo pripravili še sladico za valeto devetošolcev. 
Učenci so pri vseh nalogah pridno sodelovali in pokazali zanimanje za timsko delo, zato bomo z 
delom nadaljevali tudi naslednje šolsko leto. 
 

Mentorica: Jerca Bogataj 
 

6.7 Košarka  

Izvedli smo 34 ur, od 5. 10. 2016 do 24. 5. 2017. Otroci so se naučili osnov tehnike in pravil igranja 
košarke. Znajo uspešno igrati v skupini in med seboj sodelovati v doseganju košev ter igranju 
obrambe. 
 

Mentor: Rok Brezavšček 
 

6.8. Zimski športi 

Ure smo izvajali po dogovoru. Ure smo izvajali na mojstranškem smučišču, drsališču in tekaški 
stezi. Za dejavnost učenci niso pokazali veliko interesa in zanimanja. V celem letu smo se uspeli 
dogovoriti za izvedbo le štirih učnih ur. 
 

Mentor: Rok Brezavšček 

6.9 Planinski krožek 

V planinski krožek se je v šolskem letu 2016/17  prijavilo 62  učencev od 2. do 9. razreda. Planinske 
tabore in pohode pa je v povprečju obiskovalo od 14 do 20 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, zimski dvodnevni tabor ter orientacijo 
pomladi.  
Zimski tabor je potekal v Mihovem domu na Vršiču za starejše planince ter v Domu v Krnici za 
mlajše. Tabori so vedno srčika ponudbe planinske dejavnosti za učence, saj le ti uživajo v 
medsebojnem druženju vključno s prenočevanjem v kočah ter z vsemi planinskimi aktivnostmi, 
ki poleg pohodov vključujejo tudi planinsko šolo (preživetje v gorah, reševanje ponesrečencev, 
oblačila, oprema …).  Zaradi velikega števila prijav in različnih vsebin, je tabor potekal na dveh 
mestih. 
Od septembra do junija je bilo izvedenih tudi dvanajst pohodov, in sicer: obisk Brnika in 
spoznavanje delovanje helikopterja ter vzpon na bližnji vrh, pohod na Brvog, po Riklijevi poti na 
Stražo in Ribensko goro, za Miklavža tradicionalni pohod z baklami na Ravne, zimski idilični pohod 
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po novozapadlem snegu v Peričnik, sankaški spust z Raven, celodnevni pomladni izlet na 
Primorsko − na Čaven, v Tomičevo jamo v bližini Domžal s pomočjo dveh jamarjev Iztoka Arnola 
in Aleša Stražarja, obisk učne poti Goreljek na Pokljuki, orientacija na Boru in sladkanje s 
sladoledom v Sončku ter čiščenje in obnova poti na Krkini poti  in na Bivak pod Luknjo. 
Poleg vsega naštetega so v juniju potekale tudi intenzivne priprave za na pohod na Krn, od 13. do 
16. julija pa bo v Italiji potekal tudi mednarodni planinski tabor Alpe Adria Alpin. 
Vsebina planinskega krožka in dela MO Dovje- Mojstrana je vsako leto ne samo pestra, zanimiva, 
ampak enostavno bogata. In tako kot iz leta v leto ponavljam tudi letos želim napisati, da gre 
posebna zahvala  predsednici MO Vesni Lotrič, ki se res trudi, da je program pester in poln novih 
znanj na področju planinstva. Ostali člani MO v tem letu smo bili: Alenka Čebašek, Ivančica 
Adamek, Nina  Možina, Andrej Skumavc, Primož Langus, Lea Klančnik, Maja Kesič, Žan Novak-
Zupanc, Tim Peternel in mentorica Jožica Višnar.  
 

Mentorica: Jožica Višnar 

6.10 Šport za najmlajše  

Šport za najmlajše je bila interesna dejavnost, ki je bila namenjena učencem 1., 2. in 3. razreda. 
Vpisanih je bilo 10 učencev in v večini so se je pridno udeleževali. Potekala je vsak četrtek od 
15.00 do 15.45. Primerno izbrane vsebine, ustrezne metode in oblike dela so omogočale, da so 
se učenci ob športnem udejstvovanju počutili prijetno in se psihično sprostili. V naših športnih 
uricah so se prepletale različne vsebine, s katerimi smo uresničevali splošne cilje športne vzgoje. 
Otroci so se  preko celega šolskega leta spoznali z različnimi športnimi zvrstmi in sicer z 
nogometom, košarko, elementarnimi igrami, naravnimi oblikami gibanja (plezanje, skakanje, 
lovljenje ...), brain gym-om, plesom, pohodi … Spoznali so tudi pravila in značilnosti športnih iger 
ter se v skupini vrstnikov zabavali ob pestrem programu gibalnih osnov. 
Glavni cilj vadbe je bil nadgraditi gibalni in motorični razvoj posameznikov s pomočjo didaktično 
gibalne igre, zato so bili v ospredju  igra, zabava ter želja, da bi vsak otrok našel šport, ki se ga še 
posebej veseli. Učenci so šport vestno obiskovali preko celega šolskega leta, še posebej pa so se 
veselili vseh aktivnosti na prostem (kepanje, pohodi v naravo, tek na Kredo, meti na obrežju reke 
Save, lopatkanje na smučišču ...).  
Realiziranih je bilo 28 ur. Žal je vpis v interesno dejavnost vsako leto manjši, kar pripisujem 
poznemu terminu v podaljšanem bivanju in povečani ponudbi športnih dejavnosti na šoli.  
 

Mentorica: Meta Dobida Verdnik 
 

6.11 Prometna vzgoja 

V okviru SPV Kranjska Gora smo v avgustu začeli z načrtovanjem in korekcijo varnih šolskih poti, 
ter s pripravo na prvi šolski dan. V začetku septembra je delovala tudi šolska prometna služba. 
Učenci višjih razredov so pred začetkom pouka dežurali ob dovozni poti proti šoli, opozarjali 
mlajše otroke na pravilno prečkanje ceste, ter starše na nedovoljeno parkiranje ob dovozu do 
šole. Sodelovali smo s policisti in z redarsko službo. 
Učence prvih razredov je v oktobru obiskal vodja okoliša, policist Roland Brajič, razdelil jim je 
zloženke Varna šolska pot in jih seznanil s prometnimi pravili in predpisi. Skupaj z njim so prehodili 
varne šolske poti v okolici šole. 
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Od  novembra dalje  smo z učenci petega 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. 
V aprilu smo izvedli šolsko prometno tekmovanje. Udeležili so se ga 3 učenci. Na medobčinsko 
tekmovanje so se uvrstili 3 učenci iz 9. razreda: Žiga Kemperle, Jan Nemeček in Davor Mrvić,. Pred 
tekmovanjem so se urili v spretnostni vožnji na poligonu in na cestni vožnji.  
14. aprila smo se udeležili medobčinskega tekmovanja » Kaj veš o prometu?«, ki ga je organiziral  
SPV Občine Jesenice in OŠ Prežihovega Voranca. Udeležila sta se ga dva učenca: Jan Nemeček je 
zasedel drugo mesto, Žiga Kemperle pa 6. mesto. Davor Mrvič se tekmovanja zaradi bolezni ni 
udeležil. 
V aprilu  so 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. 
V maju pa smo začeli s cestno vožnjo. Učenci so bili razdeljeni v 5 skupin. Pri izvedbi sva sodelovali 
učiteljici Tina Gašperin in Vesna Jus. 30. maja 2017 so učenci opravljali kolesarski izpit. Poleg 
učiteljic Tine Gašperin in Vesne Jus sta za varnost skrbela tudi dva policista Policijske postaje 
Kranjska Gora. 
V juniju so prvošolce obiskali podžupan in člani SPV Kranjska Gora. Nagradili so jih za vestno 
nošenje rumenih rutic. 
 

Mentorica: Vesna Jus 

6.12 Naravoslovni krožek 

Naravoslovni krožek je obiskovalo 8 učencev iz 5. razreda in 1 učenec iz 6. razreda.  
Učenci so krožek obiskovali enkrat tedensko pred poukom ob petkih. 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. Učili smo se mikroskopiranja in se naučili pripraviti suh in moker preparat. 
Izvajali smo enostavne poskuse in tako spoznavali različne metode in tehnike laboratorijskega 
dela. Določene ure pa smo namenili izvedbi poskusov za pripravo na naravoslovno tekmovanje 
Kresnička. 
V tem šolskem letu smo skupaj realizirali 27 ur. 

Mentorica: Andreja Kero 
 

6.13 Angleška bralna značka 

V šolskem letu 2016/2017 so pri angleški bralni znački sodelovali posamezni učenci od 3. do 9. 
razreda. V letošnjem letu je bralna značka potekalo drugače, in sicer ne tekmovalno. Namen 
bralne značke je bil, da učenci berejo, si s tem širijo obzorja, pridobivajo novo besedišče, se o 
knjigah pogovarjajo. Problem je bil zagotavljanje knjig za vse učence, zato se v letošnjem letu ni 
izvedlo tekmovalnega dela oziroma učenci niso pisali testov za priznanja, saj niso imeli vsi učenci 
enakih možnosti. 
Zdi se mi, da je bila kljub temu bralna značka dobro izvedena in da so vsi učenci prebrali vsaj 
kakšno knjigo oziroma smo zgodbe/knjige brali skupaj. Učenci so brali knjige v šoli, doma v 
prostem času, si izmenjavali celo svoje knjige in predvsem nekateri učenci so s tem imeli veliko 
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veselja. Ob četrtkih zjutraj smo imeli bralni krožek z mlajšimi učenci, ki potrebujejo še več 
vodenja, branje knjig pa smo popestrili z različnimi nalogami, igricami in videi.  
V prihodnjem letu bi si želela, da bi bil omogočen nakup več knjig in s tem bi učenci imeli še več 
možnosti za branje, saj je šolska knjižnica angleških knjig skromna in zastarela.  
  

6.14 Vesela šola 1 in 2 

V šolskem letu 2016/17 sem vodila priprave na omenjeno tekmovanje, in sicer za učence 4., 5. in 
6. razreda. Le-te so se začele oktobra 2016, in sicer smo se z učenci sestajali po dogovoru 
(navadno ob sredah pred poukom). Realizirala sem 17 ur priprav in izpeljala šolsko tekmovanje 
(marec 2017). Ena učenka se je udeležila državnega tekmovanja (12. april 2017). 
Cilji tekmovanja v znanju Vesele šole so: 

 seznanjanje s koristnimi spletnimi stranmi; 

 utrjevanje znanja angleščine in nemščine; 

 širjenje znanja. 
 
Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 8. marca 2016, so se udeležili: 

 četrtošolki Sara Benet in Kaja Brun, 

 petošolci Ana Poljanšek Žagar, Tezej Križanič Žorž, Hana Ula Podlipnik, Ajda Kemperle, 

 šestošolec Lovro Korošak. 
Državnega tekmovanja, ki je 12. aprila 2017 potekalo v OŠ Žirovnica se je udeležila Ana Poljanšek 
Žagar, ki je osvojila srebrno priznanje. 
 

Mentorica: Anja Mitić 
 

V šolskem letu 2016/17 sem vodila priprave na omenjeno tekmovanje, in sicer za učence  8. in 9. 
razreda. Le-te so se začele oktobra 2016, in sicer smo se z učenci sestajali po dogovoru (navadno 
ob ponedeljkih pred poukom), kakor je razvidno iz dnevnika. Realizirala sem 36 ur; izpeljala šolsko 
tekmovanje (marec 2017) in tri učence spremljala na državno tekmovanje (april 2017). 
 
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 8. marca 2017, so se udeležili: 

 osmošolci: Tal Čarman, Emma Dušanić, Ana Jakopič, Tim Vrzel, Urban Zorman; 

 devetošolci: Žiga Kemperle, Nace Rabič Por; Aljaž Smolej. 
Bronasto priznanje so osvojili: 

 osmošolci: Emma Dušanić, Ana Jakopič in Tim Vrzel; 

 devetošolci: Žiga Kemperle in Nace Rabič Por. 
 
Državnega tekmovanja, ki je 12. aprila 2017 potekalo v OŠ Žirovnica, so se udeležili Tal Čarman, 
Urban Zorman in Aljaž Smolej. Vsi trije so osvojili srebrno priznanje. 

Mentorica: Polona Žagar 
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6.15 Dejavnosti, ki jih vodijo zunanji sodelavci 

1. Floorball – ŠD Zelenci, 
2. Nogomet – NK Jesenice, 
3. Odbojka – OK mladi Jesenice. 
                                                                                            
                                                                                                       

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 3. b 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 6. 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 2016/17 sestavljalo 15 članov, in sicer 5 predstavnikov staršev otrok 
iz vrtca ter 10 predstavnikov staršev posameznih razredov osnovne šole. Izpeljanih je bilo 5 sej 
sveta staršev; 2. in 5. seja sta bili korespondenčni.  
Svet staršev je na prvi seji  v septembru izvolil novega predsednika sveta staršev ter se seznanil s 
poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto, dal soglasje k 
nadstandardnim dejavnostim za tekoče šolsko leto in se seznanil  s poročilom Šolskega sklada in 
uvedbi e-asistenta. 
Na 2. seji 5. 12. 2017 je svet staršev dal soglasje k spremembi Šolskih pravil. 
Na 3. seji je svet staršev oblikoval mnenje o kandidatih/kah za ravnatelja/ico OŠ 16. decembra 
Mojstrana. 
Na 4. 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. 
Starši so na sejah podajali predloge in pripombe ter postavljali vprašanja ravnateljici.  
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Na 5. seji v mesecu juniju so straši podali soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih 
gradiv.  
 

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 
za novo šolsko leto, število učencev po oddelkih in razredniki, LDN učiteljev, dopoldanske 
govorilne ure, urnik razredne stopnje in dežurstva med glavnimi odmori, jutranje varstvo, 
prvi roditeljski sestanek, šolska in občinska knjižnica, skupni dnevi dejavnosti, sodelovanje 
s specialno pedagoginjo, učila in učni pripomočki, delavnice, teden otroka, jesenska 
dekoracija, plan dela ter načrtovanje ocenjevanja pri predmetu šport, dnevi dejavnosti, 
razredništvo, učbeniški sklad, spomladanska dekoracija, dan zdravja, dnevi dejavnosti do 
konca šolskega leta, delovni zvezki in učbeniki za novo šolsko leto, pregled zapisnikov 
dnevov dejavnosti, dokumenti ob zaključku leta, učila in učni pripomočki za novo šolsko 
leto, analiza dela strokovnega aktiva, ureditev kabineta razredne stopnje. 

− Aktiv predmetnih učiteljev: vodja Andreja Kero, 8 sestankov. Obravnavane teme: dnevi 
dejavnosti 2016/17, dežurstva učiteljev med odmori, urnik dopolnilnega in dodatnega 
pouka, dopoldanske govorilne ure učiteljev, tekmovanja, cilji in prilagoditve za učence i 
individualiziranimi programi, statusi športnikov/kulturnikov, nadarjeni učenci, 
diagnostika učencev s posebnimi potrebami, strokovne skupine za učence z IP, evalvacija 
IP-jev za nadarjene, šolanje na domu, realizacija dnevov dejavnosti, realizacija ur pouka 
izbirnih predmetov ter dopolnilnega in dodatnega pouka, izbirni predmeti v novem 
šolskem letu, ocenjevanje učencev pri športu z opravičilom, kulturni dan v Ljubljani, 
fleksibilni predmetnik, učni uspeh, predmetni izpiti, učenci, najuspešnejši učenci 
(predlogi), zaključne dejavnosti, evalvacija nadarjenih učencev, dejavnosti za naslednje 
šolsko leto, zaključevanje dokumentacije, popravila in nabava. 

− Aktiv vzgojiteljic v vrtcu: vodja Barbara Jovanović, 9 sestankov. Obravnavane teme: vtisi 
poletnih mesecev – poročanje , roditeljski sestanek za starše – pomembne informacije, 
LDN 2016/17, elektronska pošta, vtisi iz roditeljskih sestankov, Simbioza giba, dejavnosti 
v oktobru, e-asistent za vrtce, veseli december, delo med počitnicami – novo leto, tekoče 
delo – januar, e-asistent praktično, finančni plan 2017, tekoče delo – februar, 
izobraževanja, tekoče delo – marec, roditeljski sestanek z Ksenijo Noč, tekoče delo – april, 
tekoče delo – maj, dejavnosti v juniju, dopusti. 

− Aktiv svetovalne službe: vodja Metka Rabič, 6 sestankov. Obravnavane teme: plan dela za 
šolsko leto 2016/17, uskladitev urnikov, sestanki strokovnih skupin, dokumenti, vezani na 
učence z odločbo, predstavitev učencev z odločbo, načrt pomoči za učenca, delna 
evalvacija IP-jev, uspešnost učencev vključenih v ISP, predlogi za vključitev v ISP 
usmerjanje, druga delna evalvacija IP-jev, končna evalvacija IP-jev, opažanja o učencih, 
vključenih v ISP in novi predlogi 

 

10 Delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora 

Imeli smo 12 sestankov učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. Obravnavane teme: predstavitev 
novih sodelavk (Metka Rabič, Ermina Kumalić, Anja Mitić, ki nadomešča Katjo Kržič, število 
učencev po oddelkih in razredniki, sistematizacija, novosti v šolskem letu 2016/17, prvi šolski dan, 
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dogodki v septembru, e-asistent, pobuda za spremembo Šolskih pravil OŠ 16. decembra 
Mojstrana, seznanitev in potrditev poročila za šolsko leto 2015/16, potrditev LDN za šolsko leto 
2016/17, prometna varnost na Dovjem, roditeljski sestanki, delavnice ne-odvisen.si, družabna 
omrežja, pojav klovnov v Mojstrani, poročilo s seje sveta staršev, 16. december in prireditev, NPZ, 
organizacijske podrobnosti za 16. december, poročilo ravnateljice s seminarja v Portorožu, hišni 
red in spremembe, inšpekcijski nadzor in spremembe dokumentov šole, prvo ocenjevalno 
obdobje, skupnost učencev, dežurni učenci – hišni red, finančni plan, poročila razrednikov o 
uspehu v prvem redovalnem obdobju, tekoče dejavnosti, navodila za usklajevanje izpisov ob 
zaključku redovalnega obdobja, datumi razrednih izpitov za učenca, ki se šola na domu, 16. 
december 2017, poročilo otroškega parlamenta, Beograd, prija učiteljev na NPZ, Planica – športni 
dan, nov model izvedb študijskih skupin, izobraževanja ZRSŠ, pregled realizacije pouka, NPZ – 
organizacija, dejavnosti v aprilu, nadarjeni, sprejem najuspešnejših učencev pri županu, potrditev 
nadarjenih učencev, poročila razrednikov ob zaključku šolskega leta 2016/17, evalvacija šolskega 
leta 2016/17, kadrovske spremembe. 
 

11 Projekti 

Izvajali smo naslednje projekte:  

11.1 Unesco ASP net  

Unesco dejavnosti na šoli 
OŠ 16. decembra Mojstrana je že 19 let članica Unescove ASP mreže šol. V letošnjem letu smo si 
še posebej prizadevali, da smo Unescove teme in cilje vključevali v vsakdanje življenje šole prek 
razvijanja šolske kulture in klime, projektov in vnašanja vsebin v šolske in obšolske dejavnosti.  
Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti, ki smo jih izvajali:  
- ob tednu otroka – urice v knjižnici, 
- celoletno zbiranje zamaškov v humanitarne namene s poudarjanjem cilja solidarnosti in 
varovanja okolja, 
- ob svetovnem dnevu hrane – plakati in pogrinjki, 
- barve mavrice , socialne igre na temo otroci sveta, od šole do šole – obisk OŠ Poldeta Stražišarja 
ob mednarodnem dnevu strpnosti, 
- ob mednarodnem dnevu aidsa – tematske ure pouka in predavanje Ksenije Noč o spolnosti, 
Ob dnevu knjige – izmenjava knjig – sejem in noč v knjižnici, 
- ob dnevu človekovih pravic – obravnava tem: pravice, dolžnosti in odgovornosti; z drugimi in 
drugačnimi; prijateljstvo in nasilje, 
- ob svetovnem dnevu kulturne raznolikosti, dialoga in razvoja: obisk Šantičevih dni v Srbiji, 
pogovori v sklopu razrednih ur, pravljice iz drugih dežel (afriška, japonska), 
-  Eno tree planting, 
-  Modri stol nekdo misli nate, 
-  sodelovali smo v projektu z OŠ Poldeta Stražišarja, 
- Simbioza giba, 
- Evropa Direct, 
- krajevni praznik in dan šole 16. december, 
- Gorniški tabor v Vratih. 
Srečanja: 
- udeležili smo se teka na Ptuju, 
- udeležili smo projekta Jezikajmo na Bledu, 
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- udeležili smo se  Jezik – kultura in tradicija, Gimnazija Škofja Loka, 
- udeležili smo se Ex-tempore, Strmol 2017, 
- udeležili smo projekta Menjaj branje za sanje, 
- udeležili smo se srečanja ob dnevu človekovih pravic v Cankarjevem domu, 
- sodelovali smo pri izvedbi (ter se tudi udeležili) izobraževanja za šolske koordinatorje, 
- obiskali smo naše prijatelje v Beogradu, kjer smo sodelovali na taboru Šantičevi dnevi. 
 
 
 

Meta Dobida Verdnik, 
koordinatorica Unesca na šoli 

 

11.2 Unesco središče 

 

Unesco ASP mrežo Slovenije sestavljajo nacionalna koordinatorica, 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 Mojstrana (središče za Gorenjsko). Središče 
Mojstrana 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 sklicevala sestanke 
Središča. Komunikacija se je v večjem delu vršila preko elektronske pošte, pa tudi prek telefonov 
in osebnih srečanj. Udeležila sem se sestanka vodij središč v mesecu februarju ter sestanka 
programskega sveta v maju. Izpeljali smo en sestanek središča, kjer smo pregledali dejavnosti 
središča, šolske koordinatorje sem seznanila z informacijami s sestanka vodij središč, načrtovali 
smo skupne aktivnosti ter se pogovorili o aktualnih vprašanjih. V središču smo se povezali pri 
organizaciji skupnega prevoza na mednarodni tek na Ptuju. 
 
 
 

 Nives Košir Maček, vodja središča Mojstrana 

11.3 Zbiranje zamaškov 

Tudi v letošnjem šolskem letu je na naši šoli potekala akcija zbiranja zamaškov. Kot je bilo že 
dogovorjeno, smo zbirali zamaške za dobrodelne namene. Povezani smo z društvom Never give 
up, ime naše šole je na njihovi spletni strani kot eno od zbirališč. Letos smo tako ob koncu prve 
konference kontaktirali društvo, prostovoljci so nato odpeljali približno 25 velikih vreč za smeti, 
polnih zamaškov.  
Ob koncu šolskega leta pa se je ponovno nabralo zamaškov za večji tovorni kombi, društvo je že 
obveščeno, upam, da bodo zamaške v kratkem tudi odpeljali. 
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Zbiranje zamaškov na naši šoli je dobro sprejeto, starši in otroci so že dodobra vključeni v to akcijo 
in vsako leto se zbere še več zamaškov. Z akcijo bi se nadaljevalo tudi v prihodnjem letu, zamaški 
in denar od njihove prodaje pa bi bili tako kot letos namenjeni v dobrodelne namene, saj se s tem 
vzgaja tudi otoke in krepi čut do sočloveka. 
 

Špela Skodlar, vodja zbiranja zamaškov 

11.4 Ekološke dejavnosti 

Poudarek ekoloških dejavnosti je na osveščanju učencev za varovanje okolja in ločevanju 
odpadkov ob dejstvu, da je tudi odpadek lahko koristna surovina. Tudi v tem šolskem letu smo 
izvedli dve papirni akciji, v katerih so učenci zbrali 42,4 tone papirja. Učenci v šolo prinašajo 
izrabljene tonerje in kartuše, odvaža jih podjetje Bitea. Zbrali smo 211kosov (59,731kg) tonerjev 
in kartuš in s tem v šolski sklad prispevali 12,32€. Učenci v šolo prinašajo tudi izrabljene baterije, 
ki jih hišnik odpelje na zbirališče na Tabre. Zbrali smo 27,3 kg baterij. 
Z zbiranjem zamaškov vzpodbujamo učence k dobrodelnosti, saj gre celoten izkupiček v 
dobrodelne namene. Za odvoz  poskrbi učiteljica Špela Skodlar. 
V okviru gospodinjstva  pod vodstvom Jerce Bogataj učenci 6. razreda obdelujejo šolski vrt in se 
tako seznanijo z osnovami vrtnarjenja in pomenom domače pridelave zelenjave. 
 

Ida Zorman, vodja ekoloških dejavnosti 
 

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 

- 12. 9. do 16. 9. 2016, šola v naravi, Novigrad za 5. razred, Meta Dobida Verdnik 
V začetku šolskega leta smo z učenci 5. razreda odšli na morje. Kot v preteklih letih, smo tudi to 
šolo v naravi preživeli z vrstniki iz OŠ Kranjska Gora. Skupaj smo se odpeljali proti morju ter se 
ustavili v sončnem Piranu, kjer smo si ogledali mestne znamenitosti, Akvarij in Muzej podvodnih 
dejavnosti. Od tam smo se odpeljali do Novigrada, kjer smo se v hiškah ZPM Jesenice nastanili in 
preživeli pet dni.  
Po jutranji vadbi, zajtrku in pospravljanju sob, je sledil pouk v naravi, nato pa plavalne dejavnosti 
in učenja v morju. Po kosilu in počitku, smo zopet plavali, nato pa se ponovno učili zanimivih tem 
o naravi.  
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Poleg plavanja, pouka smo spoznali in prehodili okolico našega kampa, se peljali z ladjico na izlet 
po zalivu in doživeli prelep sončni zahod v družbi delfinov. Prav tako smo spoznali Novigrad in si 
nakupili nekaj spominkov na stojnicah.  
Vreme nam je bilo dokaj naklonjeno, zato smo lahko spoznali vse plaže in kopališča v bližini 
našega bivališča. Učenci so si priplavali priznanja – bronastega, srebrnega in zlatega delfinčka. 
Hrana je bila okusna, bilo je je dovolj in učenci so jo pohvalili. Jedilnik je bil pester, predvsem pa 
prilagojen otrokom. 
Zadnji večer smo imeli zaključek in zabavnim točkam je sledil ples, na katerem smo se vsi zavrteli. 
Krasni naravi, ki nas vsako leto počaka v Pineti, igriščem, ki so nam na voljo, jedilnici, pa  moram 
pohvaliti ZPMJ-ju za naše nastanitve. To leto smo bivali v zidanih hišicah ob morju, kjer je veliko 
več prostora, stranišča so v notranjosti hišice, pa tudi novih odej in vzglavnikov smo bili veseli.  Še 
vedno pa velja razmisliti o malce trdnejšem pohištvu, saj so nam vrata iz omare ponovno odpadla. 
Zdravniško pomoč je potreboval le en učenec, saj se mu je v morju zamašilo uho, kar pa smo takoj 
rešili.  
ŠVN smo popestrili tudi s praznovanjem treh rojstnih dni in lepo torto.  
Šolo v naravi ocenjujem kot uspešno. Učenci so se vrnili domov nasmejani, polni novih in 
nepozabnih doživetij.  
Šole v naravi so se udeležili vsi učenci 5. razreda, spremljali pa smo jih: Anja Mitić, Rok Brezavšček, 
Urban Subotič in Meta Dobida Verdnik. 
 
13. 3.–17. 3. 2017, naravoslovni tabor v Fiesi za učence 7. razreda, Andreja Kero 
 
Učenci 7. razreda so se od 13. 3. 2017 do 17. 3. 2017 vključili v šolo v naravi v okviru CŠOD 
Breženka v Fiesi. V okviru šole v naravi sta bila realizirana dva naravoslovna dneva ter dva in pol 
tehniška dneva. Izvedene so bile naslednje vsebine: življenje v bibavičnem, pršnem in priobalnem 
pasu, življenje v obrežnem pasu, sredozemsko rastje, oljka in oljkarstvo, raziskovanje jezer v Fiesi, 
školjkarstvo, ribištvo, ogled mesta Piran kot kulturno zgodovinski spomenik, ogled solin: Strunjan 
in Sečovlje, lokostrelstvo, pohodništvo. Učenci so bili v domu nastanjeni v sobe opremljene s 
sanitarijami in tuši. Dejavnosti šole v naravi so bile organizirane čez cel dan in v celoti realizirane 
po predhodnem načrtu, za katerega smo se dogovorili pred prihodom. Vse vsebine so vodili 
učitelji doma Breženka in sicer zelo strokovno in dosledno po programu. V šolo v naravi se je 
vključilo 13 učencev 7. razreda, en učenec je zaradi obveznosti do hokejskega kluba ostal doma 
in obiskoval pouk skupaj s 6. razredom.  
 
 
14. do 16. 6. 2017, planinski tabor za učence 1. razreda v Šlajmerjevem domu v dolini Vrata, 
Vesna Režonja 
  
Od  srede, 14. junija do petka, 16. junija 2017 smo za prvošolce organizirali planinski tabor v 
Vratih. Bivali smo v Šlajmerjevem domu, za hrano so poskrbeli v Aljaževem domu, program pa 
smo izvajali v bližnji okolici.  
Spremljevalke smo bile Meta Dobida Verdnik, Barbara Jovanović in Vesna Režonja. Za varnost na 
vseh pohodih so skrbeli člani GRS Dovje-Mojstrana. 
V programu smo imeli tri planinske izlete, ogled naravoslovne učne poti, varovano plezanje na 
skalo Mali Triglav, likovno delavnico, vzeli pa smo si tudi čas za igro in sprostitev. Na planinskem 
taboru smo poleg pouka izvedli tudi športni dan in naravoslovni dan. 
Dejavnosti so večinoma potekale po programu (v prilogi).  
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Drugi dan smo se odpravili na pohod proti Luknji in varno prispeli do Bivaka pod Luknjo. Plezanje 
smo zaradi slabega vremena izvedli v Šlajmerjevem domu. Ogledali smo si tudi predstavitev 
opreme gorskih reševalcev, ki so jo člani GRS pripravili v Vratih. 
Tabora se je udeležilo 24 učencev; dve učenki sta bili opravičeno odstotni. 
V šolo smo se vrnili polni novih doživetij in zadovoljni zaradi svojih planinskih dosežkov. 
 
19. do 23. 9. 2016, Gorniški tabor v Šlajmerjevem domu v dolini Vrata, Meta Dobida Verdnik 
 

V letu 2016/17 se je odvijal 22. gorniški tabor. Po športnem plezanju in pohodu v Mlinco, so to 
leto učenci naše šole sprejeli goste iz tujine in jih prvo noč gostili doma. Za nekaj učencev nismo 
našli gostiteljev, zato so ti prespali v hostlu.   
Glavna dejavnost na taboru so bili planinski izleti na izletniške točke v Julijskih Alpah/ Karavankah 
(Mlinca, Vrata, bivak pod Luknjo, 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, predavanjem 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. 
Kratka ocena projekta: 
- Vreme je bilo z izjemo enega dne zelo lepo, kar nam je omogočalo optimalno izvedbo pohodov 
in drugih dejavnosti.  
- Učencem je bil prvi dan organizacije tabora atraktiven in zanimiv. Poleg športnega plezanja in 
pohoda so se lahko mirno spoznali z učenci iz drugih UNESCO šol. Zaradi sprejema gostov iz Srbije 
je bilo to kar zahteven organizacijski zalogaj. Popoldne, ki smo ga preživeli na šoli, nam je 
omogočilo tudi izvedbo delavnice prve pomoči z uporabo defibrilatorja. Prva pomoč je tesno 
povezana z reševanjem v gorah, s čimer so se udeleženci srečevali še preko celotnega tedna; 
hkrati pa smo s tem spodbujali otroke v odgovorno ravnanje – tako pri odhajanju v hribe kot tudi 
pri pomoči drugim planincem, ki so se znašli v težavah in na katere bi lahko naleteli.  
- Zastavljene dejavnosti s konkretnimi cilji smo na taboru izvedli. Cilji, povezani s prenašanjem 
gorniške kulture, so dolgoročnejši in težko ocenjujemo učinkovitost samega tabora in dejavnosti. 
Učenci naše šole so bili o taboru zelo dobro informirani, zato težav s pohodi ni bilo, medtem ko 
zaznavamo, da ima med gosti malo učencev razvit interes za spoznavanje gora in jim bolj ugajajo 
dejavnosti povezane s prostočasnim druženjem in tehnološkimi napravami. Prav zaradi tega 
vidimo smiselnost nadaljnjega udejstvovanja na področju širjenja kulture gorništva in uživanja v 
priložnostih, ki jih ponuja narava okoli nas. V ta namen učenci s seboj praviloma niso imeli 
tehnoloških naprav.   
- Pomembno sporočilo tabora je, da je za dosego cilja potrebno vložiti nekaj časa in napora. V 
tem letu so se učenci v primerjavi s preteklimi leti potrpežljivo soočali s fizičnimi napori, prisotno 
je bilo tudi medsebojno spodbujanje, kar je velika vrednota.  
- Zaradi tako pestre udeležbe tabora in velike razlike med našimi učenci in gosti iz Srbije menim, 
da je bil doprinos kulturne raznolikosti še toliko bolje dosežen. 
- Ker sodeluje pri izvedbi veliko ljudi popolnoma prostovoljno in brezplačno, je njihov prispevek 
potrebno bolj ceniti (GRS Mojstrana, predavatelj, mentorji …). 
- Drugič smo imeli na taboru toliko gostov iz tujine in izkazalo se je za pravilno, ko smo za njih 
prilagodili program in jih za četrtkovo dopoldne z učenci turističnega krožka popeljali na Bled. 
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24. do 27. 5. 2017, Tabor v Srbiji – Šantičevi dnevi, Meta Dobida Verdnik 
Konec maja je 15 učencev 4., 5., 6., 7.,8. in 9. razreda OŠ 16. decembra Mojstrana obiskalo 
Beograd. Po dolgi vožnji (9 ur) smo prispeli na obisk v OŠ Aleksa Šantića na Kaluđerico. 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 vrstnika po 
spolu in starosti. Četrtošolke so bile nastanjene pri vrstnicah v parih. 
V četrtek smo si v dopoldanskem času ogledali šolo in sodelovali pri pouku (vsak učenec s svojim 
gostiteljem), nato pa smo se odpeljali na ogled Ade Ciganlije. Na sproščenem sprehodu so se 
učenci spoznavali in družili s svojimi vrstniki. Po malici smo nato odšli v center Beograda, kjer smo 
se sprehodili po glavni ulici Kneza Mihajlova. Ob hitri prehrani smo začutili utrip mesta in se nato 
mimo znamenitosti sprehodili do muzeja Nikole Tesla. Tam smo si ogledali film in razstavo, ki jo 
ponuja muzej. 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 smo v šoli spremljali prireditev ob zaključku Šantićevih dni. Po zaključku prireditve so nas 
popeljali 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 tretjič. 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 lanske izkušnje 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. 
Učence smo spremljale predstavnica Sveta staršev OŠ 16. decembra, Mojstrana Monika Novak-
Zupanc in učiteljici Katja Pavlič in Meta Dobida Verdnik. 
 
 
Tečaji 
 
- 9. do 13. 1. 2017, tečaj alpskega smučanja za 3. in 4. razred, Meta Dobida Verdnik 
 
V Mojstrani nam je tudi letos uspelo izpeljati smučarski tečaj. V začetku leta med 9. in 13. 1. 2017 
je smučalo 63 učencev 3. a, 3. b in 4. razreda. Vreme je bilo lepo in zima se nam je pokazala v vsej 
lepoti tudi z nizkimi temperaturami, za odlične smučarske pogoje pa se moramo zahvaliti 
gospodu in gospe Zajšek. Uvodno testiranje učencev nam je pokazalo, da je kar veliko učencev še 
v tretjem razredu popolnih začetnikov.  
Zaradi slabšega vremena (sneženja in dežja) zadnji dan, žal tekme nismo mogli organizirati, smo 
pa vseeno vijugali med metlicami predzadnji dan. 
V torek so nas obiskali štirje policisti, ki so nas opozorili na varnost na smučišču in nam pokazali, 
kako ukrepajo ob nesrečah. 
Pri tečaju smo zaradi velikega števila učencev tokrat potrebovali več zunanjih sodelavcev. Poleg 
razredničark Vesne Jus, Špele Noč in Špele Skodlar smo učence poučevali zunanji sodelavci - 
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učitelji ASK (Petra Presterel, Jure, Anja, Lojze in Brane) ter Rok Brezavšček in Meta Dobida 
Verdnik.   
Ob vse slabšemu znanju smučanja med učenci menim, da so smučarski tečaji nujni in kljub vse 
težjim pogojem opozarjam, da si alpsko smučanje tudi v prihodnje zasluži svoje mesto v ponudbi 
naše šole. 
 
- Oktober 2016, junij 2017, plavalni tečaj za učence 2. in 3. razreda, Rok Brezavšček 
 
Tudi letos smo izpeljali 20-urni tečaj plavanja. V učnem načrtu za osnovne šole je v 1. triletju 
obvezen 20-urni tečaj plavanja. Učenje smo izpeljali v dveh delih in sicer 10 ur v oktobru, v hotelu 
Ramada Resort v Kranjski Gori, ter 10 ur v juniju, v Hotelu Špik. S tečajem smo skušali doseči 
naslednje cilje:  

− povečati trajnost in kakovost znanja, 
− spodbujati sposobnost za opazovanje naravnega in družbenega okolja ter samostojno in 

odgovorno ravnanje do naravnega in družbenega okolja, 
− spodbujati socialne in komunikacijske spretnosti in veščine ter razvijanje demokratične 

komunikacijske kulture, 
− spodbujati sposobnost za spoštovanje sebe in drugih oseb ter vzpostavljanje medosebnih 

in družbenih odnosov, 
− razvijati sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, učenca usposablja 

za soočanje z življenjskimi problemi in za samozavestno odpravljanje/reševanje le-teh, 
− spodbujati pozitiven odnos do zdravega načina življenja ter vceplja odgovornost za lastno 

varnost in zdravje, 
− skrbeti in spodbujati skladen telesni in duševni razvoj posameznika. 
− zagotoviti plavalno pismenost, 
− razvijati odgovoren odnos do okolja, 
− spodbujati vseživljenjsko učenje (učenec spoznava različne možnosti pridobivanja znanja).  

 
Učenci so bili, na podlagi znanja plavanja, razvrščeni v 3 skupine. Delo je potekalo v dveh delih, z 
vmesnim krajšim odmorom za malico. Ob koncu drugega dela tečaja je 21 učencev uspešno 
preplavalo 50 m in ob tem izvedlo tudi vajo varnosti (»mrtvak«). Trem učencem tega še ni uspelo 
in tako po kriterijih uspešnosti plavanja še niso plavalci. Osnovni namen tečaja je bil dosežen, saj 
so se skoraj vsi otroci uspešno prilagodili na vodo, izpopolnili znanje tehnike plavanja in bili 
sposobni, da z izbrano tehniko preplavajo daljše razdalje.  
Osnovnošolec naj bi zapustil šolo kot plavalec. S tem se zmanjšuje stopnja utopitev ali poškodb 
in težav zaradi neznanja plavanja ter povečuje varnost. Plavanje je pomemben del učenčevega 
izobraževanja v osnovni šoli. Začne se v prvem triletju, ko učenci opravijo dvajseturni plavalni 
tečaj, sledi tečaj plavanja v drugem triletju, ko je obvezna šola v naravi z dejavnostmi na morju. 
Ob koncu osnovne šole morajo vse učenke in učenci splavati.  
 
 
- Februar 2017, tečaj teka na smučeh za učence 6. razreda, Rok Brezavšček 

 
Za učence 6. razreda smo tečaj teka na smučeh izpeljali na tekaški progi v Mojstrani, Ratečah in 
na stezi iz Planice v Tamar. Tečaj je potekal 5 dni. Od ponedeljka do petka. S tečajem smo skušali 
doseči naslednje cilje:  

− povečati trajnost in kakovost znanja. 
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− spodbujati sposobnost za opazovanje naravnega in družbenega okolja ter samostojno in 
odgovorno ravnanje do naravnega in družbenega okolja. 

− spodbujati socialne in komunikacijske spretnosti in veščine ter razvijanje demokratične 
komunikacijske kulture. 

− spodbujati sposobnost za spoštovanje sebe in drugih oseb ter vzpostavljanje medosebnih 
in družbenih odnosov. 

− razvijati sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, učenca usposablja 
za soočanje z življenjskimi problemi in za samozavestno odpravljanje/reševanje le-teh. 

− spodbujati pozitiven odnos do zdravega načina življenja ter vceplja odgovornost za lastno 
varnost in zdravje. 

− skrbeti in spodbujati skladen telesni in duševni razvoj posameznika. 
− zagotoviti smučarsko pismenost. 
− razvijati odgovoren odnos do okolja. 
− spodbujati vseživljenjsko učenje (učenec spoznava različne možnosti pridobivanja znanja).  

 
Delo z učenci je potekalo v dveh skupinah. Glavni namen tečaja je bil, da bi učenci razvili 
sposobnost za izvajanje dalj časa trajajoče dejavnosti v naravi. Vsi so hitro osvojili osnove tehnike 
in so lahko na smučeh uspešno pretekli večje razdalje. Tudi učenci s slabšim ravnotežjem in 
aerobnimi sposobnostmi so uspešno premagovali daljše razdalje. Samo en učenec je na smučeh 
zelo nestabilen. 
Tek na smučeh je v zimskem času, poleg smučanja, ena izmed bolj množičnih aktivnosti v naravi. 
V časih finančne krize se množičnost še povečuje, saj je zaradi dostopnosti urejenih prog ter 
cenovno ugodne opreme ta šport dosegljiv širši populaciji. Zato se mi zdi pomembno, da otroci 
spoznajo tudi to možnost za aktivno preživljanje prostega časa. Upam, da bomo v šoli lahko 
učencem kmalu priskrbeli opremo za izposojo in tako lahko veliko vsebin izpeljali že med rednimi 
urami športne vzgoje.  
 
- april−junij 2017, 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 

POROČILO O DELU ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 
I. Učenje in poučevanje 

KOORDINACIJA DELA Z NADARJENIMI 
V šolskem letu 2016/17 je bilo izvedeno evidentiranje ter identificiranje nadarjenih učencev v 4. 
in 5. razredu. Za nadarjene učence je bilo prepoznanih 10 od 12 evidentiranih učencev. Staršem 
učencev, ki so bili evidentirani v tem ali prejšnjem šolskem letu, so bile ponujene povratne 
informacije s svetovalno delavko ter psihologinjo, ki je izvajala testiranje. Udeležilo se jih je 5 
staršev. 
V program dela za nadarjene učence, ki so bili prepoznani v preteklih letih, je bilo na osnovi 
soglasja o oblikovanju individualiziranega programa vključenih 19 učencev, za 9 učencev na 
njihovo željo oz. željo staršev individualiziranih programov ni bilo oblikovanih. Evalvacija IP-jev je 
v okviru aktiva učiteljev potekala v mesecu januarju in juniju; staršem in učencem pa smo ponudili 
evalvacijo v obliki vprašalnika. Vrnilo ga je 9 učencev.  
Ure, namenjene delu z nadarjenimi učenci, je izvajala knjižničarka in svetovalna delavka Lea 
Kalan. 
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DELO Z UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 
Izvajanje IP je že utečeno (pri učencih, učiteljih, starših) in kot tako daje pozitivne rezultate. Od 
pričetka leta se je izvajala koordinacija dela z učenci, ki so vključeni v IP (13 učencev). V mesecu 
septembru je odločbo o usmeritvi v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo pridobil še en učenec. Pri 7 učencih smo v sodelovanju s starši sprožili 
postopek usmerjanja. 
Neposredno učno pomoč sem občasno nudila učencem, ki so zanjo zaprosili. Pri tem sem se 
povezovala z učitelji in razredniki. Opazili smo, da so nekateri učenci velikokrat samoiniciativno 
nudili učno pomoč sošolcem ali mlajšim učencem.  
 
METODE IN TEHNIKE UČENJA 
V mesecu januarju sem za učence 6. razreda in njihove starše izvedla skupno delavnico na temo 
učenja, učnih metod in navad. Delavnica je bila zastavljena izkustveno: starši in učenci so se 
seznanili z različnimi metodami učenja, se usmerjali na organizacijske vidike učenja ter hkrati 
izkušali skupno ciljno delovanje in možnost za skupno preživljanje časa.  
V 4. razredu je učiteljica pri pouku pozornosti namenjala tehnikam učenja in učno-bralnim 
strategijam; za starše pa sem v okviru roditeljskega sestanka v marcu pripravila točko dnevnega 
reda ''učenje učenja'' (učni stili, tehnike učenja, vloga staršev).    
 
NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKIH ZNANJ 
Ure knjižnično informacijskih znanj je v tem šolskem letu izvajala knjižničarka in svetovalna 
delavka Lea Kalan. 
 

II. Šolska kultura, vzgoja, klima in red 
ANALIZA VZGOJNO VEDENJSKE PROBLEMATIKE NA ŠOLI 
Šolska klima je bila v tem šolskem letu v primerjavi s preteklimi leti bolj pozitivna. V splošnem je 
bilo dogajanje med odmori bolj umirjeno, manj je bilo hujših kršitev Pravil šolskega reda. Na 
šolskem nivoju so se pojavljali konflikti med fanti iz 5. in 8. razreda. Znotraj nekaterih razredov 
smo zaznavali, da so se občasno pojavljala združevanja v manjše skupine in/ali izločanje nekaterih 
učencev/skupin učencev. 
V povezavi z vedenjsko in disciplinsko problematiko sem na razredni stopnji največ sodelovala v 
2. in 4. razredu. V obeh razredih je nekaj učencev, ki so imeli težave z upoštevanjem pravil 
šolskega reda. V 2. razredu sva v sodelovanju s specialno pedagoginjo izvedli projekt Dejavni 
odmori – delavnice socialnih veščin za učence, ki so imeli več težav v med vrstniških odnosih. 
Učencem smo v obdobju dveh tednov omogočili vodene odmore z aktivnostmi in jih spodbujali k 
aktivni in pozitivni vlogi pri preživljanju odmorov v razredu. Za vse učence sem nekajkrat izvedla 
uvodni del ure s tehnikami sproščanja.  
V 4. razred sem se vključevala prek razgovorov in individualnega spremljanja posameznih 
učencev ob ponavljajočih kršitvah razrednih in šolskih pravil ter ob neupoštevanju dogovorov.  
V 5.razredu je občasno prihajalo do med vrstniških konfliktov, ki so bili povezani z odnosi med 
fanti in dekleti, z iskanjem položaja posameznikov v razredu ali s konflikti iz preteklih let. V delo 
z razredom sem se vključevala preko načrtovanja in sodelovanja z razredničarko, prek razrednih 
ur, individualnih pogovorov ter ukrepanj ob kršitvah Pravil šolskega reda.  
Na predmetni stopnji je bilo največ vzgojno vedenjskih težav v 8. razredu. Učenci so bili v 
primerjavi s preteklimi leti sicer bolj vodljivi in pogovorljivi, manj je bilo nasilnih vedenj. 
Disciplinska problematika je bila najbolj izrazita v teku pouka (nastopaštvo, uporništvo učiteljem) 
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ter v času odmorov (upoštevanje pravil na avli, konflikti z mlajšimi učenci). Med učenci, predvsem 
fanti, je prisotno vrstniško zbadanje, ki ga razumejo kot ''hec'', čeprav občasno presega meje 
dobrega počutja nekaterih posameznikov v razredu. Šolska pravila je bilo potrebno obnavljati 
tekom celega leta. K ukvarjanju z razredno problematiko smo pristopali razrednik, učitelji, 
svetovalna delavka in ravnateljica.  
Glede na opažen trend ponavljajočih manjših kršitev ali težav pri držanju dogovorov bo tudi v 
prihodnjem šolskem letu potrebno dosledno izvajanje pravil šolskega reda, skrb za konstanten 
stik s starši ter usmerjanje na krepitev želenih oblik vedenja.   
 
INTERVENTNE DEJAVNOSTI OB KRŠITVAH PRAVIL ŠOLSKEGA REDA, INDIVIDUALNO DELO TER 
SODELOVANJE S STARŠI 
Strokovni delavci na šoli smo se skušali dosledno držati pravil šolskega reda. Nastale konflikte 
smo reševali sproti, najpogosteje po metodi soočenja. Na ta način smo nesoglasja najhitreje 
razrešili.  
Skladno z vzgojnim načrtom smo skupaj z razredniki postopali v primeru kršenja pravil šolskega 
reda. Vključevala sem se v vzgojne postopke. V tem šolskem letu je bilo izrečenih 5 vzgojnih 
opominov. Na njihovi osnovi so bili oblikovani individualizirani vzgojni načrti. 
 
SODELOVANJE PRI IZVAJANJU VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE 
V okviru vzgojnega delovanja šole sem podpirala vzgojna načela. Usmerjala sem se v doslednost 
pri izvajanju pravil šolskega reda ter se skupaj z razredniki in drugimi strokovnimi delavci šole 
vključevala v vzgojne postopke.  
 

III. Telesni, osebni in socialni razvoj 
 

INDIVIDUALNO SVETOVANJE UČENCEM, KI IMAJO TEŽAVE V OSEBNEM IN SOCIALNEM RAZVOJU 
Veliko pozornosti in drobnih ukrepov, vezanih na telesni, osebni in socialni razvoj učencev se vrši 
sprotno ob vsakdanjih stikih z učenci. Pozitivno vrednotim občutljivost učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev na šoli ter v vedno večji meri tudi vrstnikov na stiske otrok. V kolikor zaznajo 
težave, ki jim sami niso kos, se obrnejo na pomoč k odraslim osebam. Glede na zaznano 
problematiko otroku namenimo pozornost in se odločimo za nadaljnje ukrepanje, če je le to 
potrebno. V kolikor so težave resnejše, se povežemo tudi s starši.  
Individualno pomoč učencem sem na osnovi podpisanega soglasja vodila s 6 učenci.  
Sodelovali smo z zunanjimi institucijami (CSD Jesenice, ZD Jesenice), s katerimi smo si izmenjavali 
informacije ter iskali načine za čim bolj učinkovite pristope in strokovno obravnavo posameznih 
učencev.  
 
PREVENTIVNI PROJEKTI  
V letošnjem letu smo na področju telesnega, osebnega in socialnega razvoja izpeljali sledeče 
preventivne projekte in delavnice za razredne skupnosti: 
 

Razred Delavnice 

2.−5. r. Svet, v katerem želim živeti (delavnice ob tednu otroka, oktober 2016) 

5. r. 
  

Problem lahko rešimo na različne načine … (13. 2. 2017) 
Odnosi med dekleti in fanti – debata (17. 5. 2017) 

6. r. Ko naletim na oviro … (13. 6. 2017)  

 



38 
 

V okviru preventivnega meseca novembra (sodelovanje z LAS Občine Kranjska Gora) sem po vseh 
razredih v okviru razrednih ur ali ur pouka izvedla delavnice s poudarkom na osebnostnih 
kompetencah in veščinah, ki pomagajo pri zdravem osebnostnem razvoju ter so tudi varovalni 
dejavnik pred odvisnostmi. To so: pogovor, reševanje problemov, samospoštovanje, odgovornost 
ter veščina ''misliti s svojo glavo''. Vsebinsko sem temo prilagodila starosti učencev. Učenci so bili 
ob koncu spodbujani k prostovoljnemu sodelovanju pri nagradnem umetniškem natečaju, 
katerega smo zaključili ob koncu šolskega leta s podelitvijo nagrad v obliki vstopnic za kopanje, ki 
jih je financiral LAS Občine Kranjska Gora. Teme delavnic so bile sledeče:  
 

Razred Delavnice 

1.−6. r. Labirint – učenje reševanja problemov  

7.−8. r. Biti frajer/ka  

9. r. Zdrav življenjski slog  

 
Otroci iz vrtca so si v preventivnem mesecu ogledali nastop Romane Krajnčan. Zabave »Znam se 
zabavati« v Hotelu Kompas v Kranjski Gori, ki je potekala 2. 12. 2016, se je iz naše šole udeležilo 
5 učencev. Število udeležencev je bilo bistveno zmanjšano zaradi istočasnega dogodka v 
Mojstrani. Učenci, ki so se zabave udeležili, so uživali in izrazili veliko zadovoljstvo nad dogodkom.  
V področje telesnega, osebnega in socialnega razvoja umeščam tudi vsebino skupnosti učencev 
ter otroškega parlamenta. Tema, podana s strani ZPMS, je bila v tem letu Otroci in načrtovanje 
prihodnosti. Temo smo razširili na področja: čustva, osebnostne lastnosti, pomembni drugi in 
interesi v časovnem razponu danes in ko bom odrasel/a. Delo skupnosti učencev sem zastavila 
tako, da so bili v dejavnosti aktivno vključeni vsi učenci šole. Na srečanjih skupnosti učencev so 
predstavniki razredov izpolnjevali delovne liste, kakršne so potem prenesli tudi v svoje razrede. 
Po izpolnitvi le teh v razredu so se s povzetki vrnili na sestanek skupnosti učencev, kjer smo 
zaključili temo s pregledom in oblikovanjem zaključkov. Na zadnji seji skupnosti učencev so imeli 
predstavniki razredov še priložnost opozoriti na težave, s katerimi se srečujejo v šoli (življenje in 
delo na šoli).  
Seje medobčinskega otroškega parlamenta na OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice so se udeležile 3 
učenke iz 5. razreda.   
 
PREVENTIVNE DEJAVNOSTI ZA STARŠE 
V mesecu oktobru je bilo organizirano predavanje za starše v okviru programa Ne-odvisen.si.  
 
Staršem in učiteljem obeh šol iz Občine Kranjska Gora sta bili iz sredstev LAS občine Kranjska Gora 
ponujeni:  

- predavanje g. Matica Munca z naslovom »Zakaj je šola pomembna nam odraslim, ne pa 
mladim«, 23. 11. 2017, v Ljudskem domu v Kranjski Gori ter 

- monoigra Metke Pavšič z naslovom »Ničesar ne obžalujem«, 1. 12. 2017, v KUD na 
Dovjem. 

 
 

IV. Šolanje 
ŠOLSKI NOVINCI 
V 1. razred smo za šolsko leto 2017/18 vpisali 22 učencev, ki so pripravljeni na vstop v šolo; 20 jih 
prihaja iz okoliša naše osnovne šole, 1 učenec iz okoliša OŠ Toneta Čufarja Jesenice ter 1 učenka 
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iz okoliša OŠ Prežihovega Voranca Jesenice. Komisija za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vpis 
v prvi razred je 4 učencem odložila šolanje za eno leto.  
 
SPREMLJANJE ŠOLANJA UČENCEV 
Tekom leta se je na našo šoli vpisal en učenec (6. r.), en učenec se je med letom prešolal na drugo 
osnovno šolo (6. r.).  
Ob koncu šolskega leta je 199 učencev razred izdelalo s pozitivnimi ocenami (en učenec je razred 
uspešno zaključil s popravnimi izpiti), ena učenka ponavlja.  
S šolskim letom 2017/18 bo našo šolo zaradi selitve pričela obiskovati nova učenka (bodoči 6. r.); 
4 učenci bodo s septembrom nadaljevali šolanje na drugih osnovnih šolah.  
 

V. Poklicna orientacija  
Poklicne orientacije smo se sistematično lotili v 7., 8. in 9. razredu.  
 
PREDSTAVITEV PROGRAMOV IN POKLICEV 
Učence smo seznanjali z dnevi odprtih vrat ter dogodkov posameznih srednjih šol. Učence in 
njihove starše smo povabili, da se udeležijo poklicnega sejma na OŠ Toneta Čufarja v mesecu 
januarju.  
7 učencev iz 8. in 9. razreda se je 22. 11. 2016 udeležilo projektnega dneva oz. dneva mladih 
raziskovalcev na Gimnaziji Jesenice.  
 
SPOZNAVANJE SEBE, SVOJIH ZMOŽNOSTI IN SVOJIH POKLICNIH INTERESOV 
V 7., 8. in 9. razredu so bile izvedene delavnice za spoznavanje svojih poklicnih interesov.  
 

Razred Delavnice 

7. Uvod v PO in samopoznavanje (24. 4. 2017) 

8. Uvod v PO in samopoznavanje (9. 11. 2016) 
Poklici (19.4.2017) 

 Dejavniki odločanja in seznanitev s spletnimi aplikacijami, vezanimi na 
osebnostne kompetence v povezavi s poklici – skupni roditeljski sestanek za 
učence in starše (11. 5. 2017). 

9. Predstavitev PO v 9.r. in predstavitev SŠ programov (20. 10. 2016) 

 Dejavniki odločanja in seznanitev s spletnimi aplikacijami, vezanimi na 
osebnostne kompetence v povezavi s poklici – skupni roditeljski sestanek za 
učence in starše (10. 11. 2016) 

 Izpolnjevanje vprašalnika o poklicni poti (21. 12.2 016) 

 Skupinsko izpolnjevanje prijave za vpis na SŠ (21. 3. 2017) 

 
Z vsemi učenci v 9. razredu sem v mesecu januarju in februarju opravila individualne razgovore 
ter tiste učence, ki še niso bili odločeni za srednjo šolo, spremljala še do aprila; pri nekaj učencih 
smo sodelovali tudi s starši. 
 
SEZNANJANJE S POSTOPKOM VPISA IN ŠTIPENDIRANJEM 
Starše in učence sem sprotno obveščala o poteku vpisa ter jim nudila dodatne informacije v zvezi 
z nadaljevanjem šolanja na konkretni šoli.  
V mesecu februarju je bil za učence 9. razreda in njihove starše izveden RS – vodenje skozi razpis 
s postopki vpisa. Informacije o štipendijah sem staršem podala v pisni obliki v mesecu juniju.  
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Od 15-ih učencev, ki so se vpisali v srednješolske programe, se je 5 učencev odločilo za 
gimnazijske programe, 8 učencev se je vpisalo v 4-letni program strokovnih šol, 2 učenki pa bosta 
šolanje nadaljevali v tujini.  
 

VI. Socialno ekonomske stiske 
S sredstvi občine in ministrstva smo krili stroške šole v naravi, prehrane ter enkratne denarne 
pomoči. 4 učencem smo subvencionirali šolo v naravi. Subvencije za prehrano so starši uveljavljali 
preko CSD. Poleg učencev, ki so po odločbi CSD upravičeni do subvencije malice oz. kosila, smo 
kosilo z občinskimi sredstvi subvencionirali še 9 učencem (8 celih regresiranih kosil, 1 polovična 
subvencija kosila).  
Enkratno denarno pomoč je dobilo 12 družin (19 učencev), ki so materialno pomoč najbolj 
potrebovale.  
Sodelovali smo z zunanjimi institucijami (DPM Dovje Mojstrana, CSD Jesenice).  
 
 

VII. Strokovno izpopolnjevanje 
Udeleževala sem se aktiva svetovalnih delavk ter dveh delovnih srečanj:  

- delovnega srečanja za svetovalne delavke na temo preprečevanja nasilja v družini (18. 4. 
2017) – na CSD Jesenice 

- Uporaba interneta pri otrocih in mladostnikih ter spanje pri otrocih in mladostnikih (5. 5. 
2017) – v DMZ Jesenice.  

 
Vključevala sem se v aktiv svetovalnih delavk iz vrtcev. 
 

Šolska svetovalna delavka: 
Nives Košir Maček 

 
 

14 Šolska knjižnica 

 
I. Strokovno bibliotekarsko delo 

Nabava knjižnega gradiva 
Z nakupom in darili smo v šolskem letu 2016/17 fond knjižnice obogatili s 104. naslovi novih knjig 
od tega jih je 55. strokovnih  priročnikov za učitelje. Pri nabavi gradiva sem upoštevala potrebe 
za Cankarjevo tekmovanje, Epi bralno značko ter bralno tekmovanje Knjižni molj.   
 
Strokovna obdelava knjižničnega gradiva 
Vse novo gradivo v šolski knjižnici je ustrezno računalniško obdelano in opremljeno s črtno kodo. 
V računalniškem kotičku v knjižnici, kjer sta dva računalnika za učence z dostopom do spleta, so 
si učenci pomagali pri iskanje informacij za potrebe šole, pripravo PowerPoint predstavitev ter za 
preživljanje prostega časa. Velikokrat so učenci v šolski knjižnici izkoriščali možnost tiskanja 
seminarskih nalog in fotokopiranja gradiv. 
 
Odpis gradiva 
Odpisa knjig in priročnikov v tem šolskem letu nismo izvedli.   
 

II. Pedagoško delo 
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Bibliopedagoško delo 
V letošnjem letu smo zabeležili 4376 obiskov, uporabniki so si izposodili 3854 enot. 
 
Najbolj brane otroške zbirke so bile: 

1. strokovne knjige za mlajše učence (enciklopedije o živalih, EKO) 
2. zbirka Grozni Gašper 
3. knjige o princeskah  
4. knjige o čarovnijah 

 
Najbolj brane knjige so bile: 

1. Moj prijatelj Piki Jakob 
2. Veveriček posebne sorte 
3. Blazno resno o šoli 
4. Harry Potter 

 
Na razredni stopnji so najpogostejši obiskovalci knjižnice bili učenci 1. razreda, knjižnico  so 
obiskovali vsak ponedeljek. Med učenci predmetne stopnje so najpogosteje knjižnico obiskovali 
učenci 6. razreda ter učenci 7. razreda, obiskovali so jo med odmori in po pouku. Redno si je 
knjižnično gradivo izposojala vzgojiteljica skupine Gamsi. 
 
Bibliopedagoško delo z oddelki  
 
V šolskem letu 2016/17 smo izpeljali  knjižnično informacijska znanja (KIZ). KIZ na razredni stopnji 
so pokrivala postavitev in orientacijo v knjižnici, knjižnični red, obeležitev kulturnih dogodkov ter 
spodbujanje motivacije za branje.  
Na predmetni stopnji sem KIZ povezovala z drugimi predmeti, znotraj katerih se je uporabljalo 
knjižno gradivo. Sodelovala sem z učiteljico slovenskega jezika, učiteljico geografije in zgodovine 
ter učiteljico naravoslovja. Vsebinsko so KIZ na predmetni stopnji pokrivala iskanje virov, 
seznanjanje z navajanjem literature in citiranjem. 
 
Finžgarjeva bralna značka 
 
Za pridobitev Finžgarjeve bralne značke je bilo treba prebrati 5 knjig po lastni izbiri.  
V letošnjem letu so pri predstavitvi vsebine prebranega gradiva sodelovali tudi učenci in 
zastavljali svoja vprašanja z namenom razumevanja prebrane knjige. 
 
Bralno značko je osvojilo 17 učencev od 6. do 9. razreda. V 9. razredu je 1 učenec osvojil zlato 
bralno značko za 9 let branja. Zaključnega izleta oz. obiska avtorja nismo izvedli.  
  
Sodelovanje v projektih 
Sodelovali smo pri projektu Rastem s knjigo, vendar obiska splošne knjižnice Jesenice nismo 
uspeli izvest.  
 
Za kulturni praznik 8. februar smo v knjižnici pripravili razstavo ne tako znanih Prešernovih verzov 
pod imenom »Svinjepisje«. Učenci so imeli priložnost spoznati Prešerna v manj poznani, v čisto 
drugačni luči. 
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Ob Svetovnem dnevu pravljic sem v knjižnici pripravila delavnico pravljic, katere so se udeležili 
otroci razredne stopnje in otroci iz vrtca. Skupaj smo v okviru pravljičnih značilnostih ustvarjali 
svoje domišljijske zgodbe. 
 
Šolski teden knjige smo na naši šoli pripravili v tednu pred svetovni dnem knjige . 
Pri projektu »Menjaj branje za sanje« so si učenci med seboj izmenjali knjige, ki so jih opremili z 
mislijo, posvetilom ali citatom in v zameno domov odnesli knjigo, katere zgodba jim še ni bila 
poznana. 
V času sejma knjig je potekala razstava učencev 3., 4., 6., in 9. razreda, ki so ustvarjali nove 
zgodbe, pravljice in se poigrali z verzi. 
Naš teden knjige smo zaključili v šolski knjižnici v okviru projekta » Noč v knjižnici«, kjer smo z 
učenci s knjigo, za knjigo in med knjigami preživeli večer in noč ter v prijetni družbi delili svoje 
najljubše odlomke. 
 

III. Sodelovanje s pedagoškimi in drugimi delavci šole 
Učitelji so šolsko knjižnico uporabljali za potrebe pouka, predvsem z izposojo gradiva, ki podpira 
učno snov, ki so ga nato uporabili v razredu. Pri koriščenju knjižnice za šolsko delo prednjači 
kombiniranje KIZ s slovenščino in družboslovjem (geografija, zgodovina). Knjižnico je veliko 
koristil tudi OPB, ter posamezne skupine vrtca. 
Z učiteljicami na razredni stopnji in učiteljico slovenščine smo sodelovali pri nabavi gradiva za 
Cankarjevo tekmovanje ter domače branje. Z učiteljico angleščine je bilo sodelovanje v okviru Epi 
bralne značke, z učiteljico zgodovine in geografije pa sem sodelovala pri oblikovanju seznama in 
zagotavljanju gradiva za geografsko in zgodovinsko bralno značko. 
Z učitelji sem se posvetovala v zvezi nakupovanja strokovne literature in jih seznanjala z gradivi, 
ki so v šolski knjižnici.  
Odlično in pregledno je bilo sodelovanje s tajništvom in računovodstvom.  
 

IV. Sodelovanje z drugimi ustanovami 
Tudi letos smo uspešno sodelovali s krajevno knjižnico v Mojstrani, obiskujejo jo učenci razredne 
stopnje in vrtca. V knjižnici učencem pripravijo dejavnosti, o katerih se vnaprej dogovorijo z 
učitelji (največkrat vezane na domače branje).  
Sodelovali smo z različnimi založbami, ki so nam priskočile na pomoč z gradivi za učitelje in pri 
usklajevanje učbeniškega sklada. 
 
 

V. Učbeniški sklad 
Izvedli smo prenovo gradiv za I. triado, ter posledično odpisali oz. umestili v razredno knjižnico 
dosedanje učbenike. 
V preteklem šolskem letu si je učbenike v učbeniškem skladu izposodilo 199 učencev. Izposojo in 
prenovo učbenikov je v celoti subvencioniralo MIZŠ.  
 
 
Priloge: 
1. Tekmovanja in dosežki učencev v šolskem letu 2016/17 
2. Podrobne analize NPZ  
 


