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1 Uvod 

V šolo je bilo vpisanih 204 učencev v desetih oddelkih. Podaljšano bivanje je obiskovalo 118 
učencev, jutranje varstvo 20 prvošolcev, varstvo vozačev pa 33 šolarjev. V vrtec je bilo vključenih 
78 otrok v petih oddelkih. 
 

2 Učni uspeh  

V prvih dveh razredih je bilo 47 učencev opisno ocenjenih, vsi napredujejo v višji razred. 
Vsi številčno ocenjeni učenci (157) od 3. do 9. razreda, napredujejo v višji razred. Popravnih 
izpitov ni bilo. 
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 2018 (6. razred) 
 

predmet povprečno št. % točk za 
Slovenijo 

povprečno št. % točk za 
našo šolo 

razlika 

slovenščina 46,24 55,60 +9,36 

angleščina 51,06 63,49 +12,43 

matematika 52,52 55,13 +2,61 

 
Na NPZ v 9. razredu so učenci pri vseh predmetih dosegli boljše rezultate od slovenskega 
povprečja, izstopa angleščina s kar 19,61 % boljšim rezultatom (podrobne analize NPZ, ki so jih 
opravile učiteljice, so priloga 2 tega poročila).  
 
Tabela 2: NPZ ob koncu tretjega obdobja 2018 (9. razred) 
 

predmet povprečno št. % točk za 
Slovenijo 

povprečno št. % točk za 
našo šolo 

razlika 

slovenščina 51,00 60,52 +9,52 

matematika 53,06 56,38 +3,32 

angleščina 59,77 79,38 +19,61 

 
 
Povprečne zaključene ocene 
 
Šola v celoti: 4,2 
 

Oddelek Povprečna zaključna ocena 

1. a Opisne ocene 

2. a Opisne ocene 

3. a 4,3 

4. a 4,3 

4. b 4,3 

5. a 4,2 
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6. a 4,3 

7. a 4,1 

8. a 3,8 

9. a 4,0 

 
 
Realizacija ur pouka in razširjenega programa 
 

 
 
 
Število opravičenih (O) in neopravičenih ur (N) 
 

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

O/N 1061/0 857/0 987/0 642/0 733/13 1539/1 1354/1 942/9 1713/7 1125/0 

 
 
Podaljšano bivanje in jutranje varstvo 
 
S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZŠ) smo imeli sistemizirano 72 
ur podaljšanega bivanja na teden. Poučevalo je 2,88 učitelja. Podaljšano bivanje je obiskovalo v 
štirih oddelkih 118 učencev, kar predstavlja 58 % vseh učencev na šoli.  
 
 
razred 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. skupaj 

podaljšano 
bivanje 
 

22 24 23 29 20 0 0 0 0 118 

jutranje 
varstvo 

21 
 
 

                 
 

21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

varstvo 
vozačev 

0 11 6  7  2 3 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     0 33 
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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 2017/18 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 Dobide Verdnik: 
Podaljšano bivanje je v tem letu obiskovalo 24 učencev. Število učencev se med letom ni 
spreminjalo.  
Učenci, ki so obiskovali oddelek podaljšanega bivanja, po večini niso imeli učnih ali kakšnih drugih 
težav. V OPB so učenci prihajali radi in v oddelku je bila prijetna in večinoma sproščena klima. 
Nekaj učencev je sicer potrebovalo kar nekaj več pozornosti in pogovorov o vedenju. Izkazali so 
se tudi pri ustvarjanju in podobnih dejavnostih. Zelo radi so imeli glasbo, tako da smo kar nekaj 
ur nastopali in peli. Trudili smo se izboljšati tudi bralno pismenost, tako smo vsak teden prebrali 
kakšno knjigo, pisali svoje knjige in se predvsem veliko pogovarjali. Tudi šport jim je blizu, zato so 
se veselili vseh dejavnosti na prostem in v telovadnici. 
 
Delo v OPB je potekalo po ustaljenem dnevnem redu: 
 

 11.55 – 12.30  priprave na kosilo, kosilo, počitek 
 12.30 – 13.00  sprostitvena dejavnost  
     13.00 – 13.30  ustvarjalni prosti čas 

13.30 – 14.15  usmerjene dejavnosti iz vseh učnih področij, domača naloga 
 14.15 – 15.00  športne aktivnosti, sprostitvene dejavnosti  
 15.00 – 15.30  priprava na malico, malica 
 15.30 – 16.05  sprostitvena dejavnost, ustvarjalni prosti čas  
 
V jedilnici smo dobili nov pult, kjer so se učenci lahko osamosvojili tudi s pospravljanjem za seboj. 
Delo v oddelku je potekalo po predhodnih pripravah in po letnem delovnem načrtu. V oddelku 
sva bili izmenoma prisotni dve učiteljici: Andreja Kero 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 radi prihajali v podaljšano bivanje ter da so bili starši 
zadovoljni. 
Otroci so v okviru opb-ja odšli tudi na ogled razstave v Slovenski planinski muzej v Mojstrani, ne 
smemo pa prezreti številnih UNESCO vsebin, ki smo jih spoznali v tem šolskem letu. Na petkovih 
sprehodih smo spoznavali kraj in zanimivosti v Mojstrani. 
Delo ocenjujem kot uspešno, se pa pozna velika razlika z leti, ko so učenci imeli manj obveznosti 
v času opb-ja ter smo učitelji ostajali z učenci preko celega dneva. 
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Učiteljice: Andreja Kero, Meta Dobida Verdnik, Mojca Krivc, Jerca Bogataj, Uršula Dačić, Sonja 
Janša Gazič, Ermina Kumalić, Ida Zorman, Polona Žagar, Lea Kalan. 
 

3.2 Jutranje varstvo  

Jutranje varstvo je obiskovalo 21 otrok iz prvega razreda. Pod vodstvom učiteljev so se otroci 
igrali, pogovarjali, poslušali pravljice, ustvarjali in sodelovali med seboj. 

3.3 Varstvo vozačev 

Varstvo vozačev je bilo organizirano v učilnici 5. razreda. Poleg vozačev so prihajali tudi drugi 
učenci, katerih starši so odšli na delo že pred 7. uro. Vpisanih je bilo 33 otrok, dejansko pa je bilo 
dnevno manj prisotnih. Otroke so nadzorovali učitelji predmetne in razredne stopnje. 

3.4 Dodatna strokovna in učna pomoč (mobilno delo, ISP in DSP) 

1. Izvajanje:  
 

ŠOLA št. učencev št. ur  

OŠ Mojstrana 13 23 DSP 

 ISP 3 ISP 

skupaj  26 ur 

*ure in število učencev so se med letom spreminjali (kar je razvidno v spodnji tabeli), podatki v zgornji 
tabeli veljajo ob koncu šolskega leta. 
 

2. ŠOLA: OŠ 16. decembra Mojstrana 
 

Učenec/ka Raz. 
Vključen/a  
od dne 

Vključen/a 
do dne 

Št. ur 
na 
teden 

Planirano 
št. ur 

Realizirano 
št. ur 

Realizacija 
v % 

Ž.Ž. 2. a 5. 3. 2018 22. 6. 2018 2 26 26 100 

D.T.V. 3. a 1. 9. 2017 22. 6. 2018 2 70 70 100 

M.Š. 3. a 18. 9. 2017 22. 6. 2018 2 66 70 106 

A.Š. 3. a 18. 9. 2017 22. 6. 2018 2 66 70 106 

T.K. 4.  6. 11. 2017 22. 6. 2018 2 54 52 96 

L.L. 4.  6. 11. 2017 22. 6. 2018 2 54 53 98 

T.B. 5. a 1. 9. 2017 22. 6. 2018 1 35 39 111 
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S.B. 5. a 11. 12. 2017 22. 6. 2018 1 23 29 126 

L.Š.  5. a 6. 11. 2017 22. 6. 2018 2 54 52 96 

N.R. 6. a 1. 9. 2017 22. 6. 2018 2 70 67 96 

A.K. 6. a 1. 9. 2017 22. 6. 2018 2 70 70 100 

Z.H.M. 8. a 1. 9. 2017 22. 6. 2018 1 35 32 91 

G.Š. 8. a 1. 9. 2018 28. 2. 2018 3 57 49 86 

T.M. 9. a 1. 9. 2017 15. 6. 2018 2 64 70 109 

ISP  1. 9. 2017 22. 6. 2018 3 105 108 103 

Realizacija vseh ur/povprečje realizacije 29 849 857 101 

 

Realizacija je pri dveh učencih nižja od 95 %. Razlog za to je pogosta odsotnost posameznih 
učencev (zdravstvene težave, športna odsotnost) in odsotnost izvajalke (seminarji) ravno ob 
dnevih, ko je bila na urniku ura DSP teh dveh učencev. Nadomestila sem toliko ur, kolikor jih je 
bilo v okviru časovnih zmožnosti in ostalih okoliščin možno.  

 

3. 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). 

 

4. Sodelovanje z učitelji in svetovalno službo 

Dnevno sem sodelovala z učitelji o obravnavani snovi, posebnostih učenca ter napredkih. Znotraj 
aktiva svetovalne službe smo se sestajale po potrebi in obravnavale tekočo problematiko (priloga: 
Letni plan dela strokovnega aktiva svetovalne službe za šolsko leto 2017/2018).  
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5. Sodelovanje s starši 

Starši so redno hodili na pogovorne ure, nekateri pogosteje po elektronski pošti in telefonu, 
nekateri pa redno na mesečne popoldanske/dopoldanske pogovorne ure. Tudi starši otrok, 
vključenih v ISP, so me pogosto kontaktirali. Opravila sem tudi razgovore s starši otrok, ki smo jih 
na novo usmerjali.      
 

Metka Rabič 
 

3.5 Delo pedagoginje 

Glavno vodilo v  šolskem letu 2017/2018 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 2017/2018 nudila: 
 

 eni učenki 5. razreda, 

 enemu učencu 7. razreda, 

 trem učencem 8. razreda. 
 
Z učenci sem delala na podlagi izdelanega individualiziranega načrta dela. O delu pri urah dodatne 
strokovne pomoči sem se dogovarjala z razredniki, učitelji učencev, s člani individualiziranega 
programa ter skupaj z njimi sproti preverjala in upoštevala napredek učenca, njegova močna in 
šibka področja ter glede na to načrtovala nadaljnje delo z učencem.  
 
Področja dela z učenci: 
 

 pomoč pri usvajanju učne snovi. Obravnavana snov v razredu je bila uporabljena kot 
sredstvo za razvoj procesov in odpravo težav, ob tem pa so učenci obvladovali tudi samo 
snov, 

 dodatna pojasnila in usmeritve pri obsežnejših učnih enotah, 

 usmerjanje pozornosti v konkretne učne situacije in preverjanje razumevanja, 

 učenje strategij, metod in tehnik uspešnega učenja: 
 
-čustveno-motivacijske strategije  
(spoznavanje sebe kot učenca, sprejemanje odgovornosti za učenje, postavljanje realnih 
prepričanj in pričakovanj, prepoznavanje, poimenovanje občutkov in čustev o učenju, vzbujanje 
in ohranjanje čustev dobrega počutja in samozaupanja, poudarjanje močnih strani in 
obvladovanje negativnih čustev, kot so zaskrbljenost, strah, jeza, dvom, izgrajevanje in 
ohranjanje volje za učenje, vzbujanje interesa, tehnike sproščanja, tehnike nadziranja in 
uravnavanja koncentracije med učenjem) 
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-strategije načrtovanja in priprave dela, načrtovanja in uravnavanja časa  
(ureditev prostora, mize, načrtovanje časa …) 
 
-bralne učne strategije  
(strategije pred, med in po branju, tehnike branja glede na namen branja, kompleksne bralne 
učne strategije kot npr. PAUKOVA strategija s katero si učenci pomagajo pri samostojnem učenju 
iz učbenikov, VŽN strategija za skupinsko delo, PV3P strategija za individualno samostojno 
učenje) 
 
-učenje s poslušanjem  
(slušno razlikovanje in ozaveščanje učencev o njihovem zvočnem okolju, vaje sledenja ustnim 
navodilom, ugotavljanje zaporedja in glavne ideje v slišanem sporočilu, zapisovanje, zapomnitev, 
globlje razumevanje in kritično vrednotenje slišanih sporočil, navajanje učencev na osnovna 
pravila uspešne komunikacije) 
 
-tehnike  in oblike zapisovanja 
(vrstični zapisi, zapisi s pripisom, miselni vzorci, učne kartice …) 
 
-strategije za aktiviranje predznanja (možganska nevihta, pojmovne mape, vprašanja pred 
branjem …) 
 
-strategije iskanja in urejanja bistvenih informacij in podrobnosti na različne grafične načine  
(iskanje ključnih pojmov, osrednje ideje besedila, označevanje, podčrtovanje, zapiski, povzetki, 
obrobne razlage, miselni vzorci, pojmovne mreže, časovni trak, zaporedje dogodkov, ribja kost…)  
 
-strategije povezovanja novih informacij s predznanjem 
(povezovanje, strukturiranje, analiziranje, konkretiziranje, uporaba, kritično presojanje, 
razlikovanje med bistvenim in nebistvenim) 
 
-tehnike ponavljanja in zapomnitve  
(tehnike vizualiziranje, tehnika uporabe več čutil, tehnika ponavljanja v ustreznih časovnih 
razmikih, povezovanje konkretnih pojmov, uporaba asociacij, abstraktne pojme si laže 
zapomnimo s pomočjo domišljije, povezovanje z osebnimi doživetji, vzpostavljanje osebnega 
odnosa do informacij, učenje z razumevanjem) 
 
-sposobnost ubesedenja naučenega 
(parafraziranje, razlaganje vsebin in idej drugim učencem, postavljanje vprašanj in odgovarjanje 
nanje…) 
 
-evalvacija lastne učene poti − procesov učenja in njegovih učinkov 
(kako smo se česa lotili, kakšne naloge smo si zastavili, kako smo jih izpeljali, kaj je bilo dobro, kaj 
bi lahko izboljšali, razmislek o stvareh, ki so se dogajale med učenjem) 
 
-učenje v različnih oblikah in po različnih poteh z razvijanjem vseh treh zaznavnih kanalov (vidni, 
slušni, kinestetični). 
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-nudenje čustvene topline, razumevanje učenčevih posebnosti, razvijanje učenčevih močnih 
področij, krepitev samozaupanja, pomoč pri razvijanju boljše samopodobe, dajanje spodbud, 
pohval. 
 
Sodelovanje s starši 
 
Sodelovanje je potekalo tudi s straši v težnji po vključitvi staršev v pomoč učencem pri 
premagovanju učnih težav (individualno svetovanje staršem o prilagojenih oblikah in metodah 
učenja, o uspešnih strategijah pridobivanja znanja, razvijanja interesov, oblikovanja ustreznih 
učni navad). 
 
Sodelovanje z učitelji 
 

 Sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih učnih programov, neposredna pomoč   
učiteljem pri uresničevanju individualiziranih programov, 

 stalno medsebojno informiranje in pomoč ter skupno vrednotenje uspeha, 

 seznanjanje učitelja z naravo učenčevih težav, 

 nudenje suporta. 
 
Izobraževanje 
 

 Izobraževanje v okviru društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, 

 izobraževanja v okviru društva Bravo, Društva šolskih svetovalnih delavcev, Slovenskega 
društva pedagogov, 

 sodelovanje na pedagoško-andragoških dnevih. 
 
 

Manca Vovk, univ. dipl. ped. 
 

3.6 Delo z nadarjenimi  

V šolskem letu 2017/2018 smo načrtovali skupno 35 ur dela z nadarjenimi učenci. Realizacija 
pouka je 103 %. Za delo nismo imeli stalnega termina, saj se je izvajalo po dogovoru z učenci in 
glede na naše skupne želje in ideje. Največkrat smo se sestali pred poukom ali po njem.  
Pouka so se udeleževali nadarjeni učenci pa tudi ostali učenci, ki jih je način dela pritegnil in so z 
zanimanjem prihajali. Delo je potekalo na obeh ravneh, tako na razredni kot tudi na predmetni 
stopnji. Na predmetni stopnji smo predvsem razširjali obseg besedišča in slovnice pri angleškem 
jeziku, si ogledali filme in se o njih pogovarjali, imeli debate o najrazličnejših temah, se pripravljali 
na tekmovanja, tako kot pri dodatnem pouku, pripravljali pa smo se tudi na dva recitala, kamor 
smo bili povabljeni v okviru Unesca. Tujejezični recital je potekal jeseni, 8. novembra v Škofji Loki. 
Udeležile so se ga Sara Dragojević, Loti Hudrič in Ana Poljanšek Žagar. Festivala Jezikajmo se 
potem zaradi ekskurzije nismo mogli udeležiti. Z nekaterimi učenci smo izvedli projekte, ki so jih 
nato predstavili pred sošolci. Projekte so predlagali sami, skupaj pa smo jih nato izvedli in 
izpopolnili. Na razredni stopnji smo se veliko pogovarjali, skupaj brali knjige, izvajali različne 
aktivnosti, ki so jih predlagali tudi učenci in spoznavali angleško kulturo in jezik. V okviru 
nadarjenih smo brali tudi tako slovenske kot angleške knjige od 3. do 9. razreda.  
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Udeležili smo se tudi Festivala naše prihodnosti na Osnovni šoli Orehek, ki so se ga udeležili učenci 
5., 6., 7. in 8. razreda in kjer so na različnih delavnicah usvajali nova znanja.  
Kot vsako leto so se učenci 8. in  9. razreda udeležili projekta Dan mladih raziskovalcev, ki ga 
organizira Gimnazija Jesenice, in je namenjen učencem, ki jih zanima naravoslovje.  
Nekateri nadarjeni učenci so bili od 23.–26. maja 2018 povabljeni na ekskurzijo v Srbijo, kjer so 
preživeli štiri dneve, se družili s srbskimi sovrstniki, spoznavali kulturo, jezik in sklepali nova 
prijateljstva.  
Delo z nadarjenimi učenci je prijetno, saj so večinoma zelo vedoželjni in pripravljeni za delo.  
 

      Andreja Hrovat 
 
V šolskem letu 2017/2018 sem nadarjenim in vsem ostalim učencem, ki so si želeli več, ponudila 
sodelovanje pri knjižničnih projektih. Skupaj smo organizirali knjižni sejem Menjaj branje za sanje, 
kjer so učenci imele priložnost spoznati vse korake priprave in izpeljave projekta. Pri projektu so 
sodelovali učenci višjih razredov, ki so v procesu izvedbe v dejavnost uvedli tudi mlajše učence. 
Učenci od 6. razreda naprej so imeli priložnost izkušnje branja pravljic v vrtcu in kot dodatno 
dejavnost pripraviti krajšo delavnico. Učenci so brali pravljice po svoji izbiri, brali doživeto in 
skrbeli, da so poslušalci ostali pozorni, da so lahko kasneje izpeljali tematsko usmerjene 
aktivnosti. Našim najmlajšim poslušalcem je bralo 10 učenk. V Noči knjige smo se letos posvetili 
Finžgarjevi bralni znački, ki smo jo izvedli v naravi, ter med knjižnimi policami prebirali Cankarjeve 
zgodbe iz pod peresa Boštjana Gorenca-Pižame. 
Delo v tem šolskem letu je potekalo v skupinah, kjer so imeli učenci možnost povezovanja, 
dogovarjanja in doseganja skupnih ciljev in tako podelili svoje veščine in se učili novih. 
Kot samostojna aktivnost učenca se je izvajalo novinarstvo, kjer so učenci pripravljali šolski 
časopis z naslovom Mulc. 
Vključitev v program je bila tudi letos namenjena učencem, ki si želijo več in je bila vključitev 
prostovoljna, bili so vabljeni z oglaševanjem na vidnih mestih. 
 

Lea Kalan 
 
 

4 Dnevi dejavnosti 

4.1 Kulturni dnevi in prireditve 

 
- 10. 11. 2017, kulturni dan, delavnice na temo družina, Mojstrana, 2. razred. 
- 14. 11. 2017, kulturni dan, glasbeno ustvarjalne delavnice, 1.–5. razred. 
- 16. 11. 2017, kulturni dan, delavnice na temo negativnih občutij in sproščanja, Mojstrana, 3. 

razred. 
- 14. 12. 2017, kulturni dan, dan šole in krajevni praznik. Rdeča nit letošnje prireditve je bila 

110-letnica Turističnega društva Dovje-Mojstrana in 30-letnica turističnega podmladka na 
šoli. Učenci in mentorji so v sodelovanju s TD Dovje-Mojstrana pripravili prireditev, ki nas je 
popeljala skozi zgodovino razvoja turizma v kraju. Slavnostna prireditev se je začela z 
mojstranško himno, ki je že skoraj utonila v pozabo, če je ne bi negoval pevski zbor ljudskih 
pevk, ki so v letošnjem letu praznovale 20-letnico delovanja. Po prireditvi so si učenci, starši 
in ostali obiskovalci lahko ogledali razstavo v šolski avli, 1.-9. razred. 
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- 18. 12. 2017, kulturni dan, predstava gledališča American Drama Group Europe Oliver Twist 
in Muzej novejše zgodovine, Ljubljana, 6.−9. razred. 

- 22. 12. 2017, kulturni dan, proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 1.-9. razred. 
- 5. 2. 2018, kulturni dan, ogled operne predstave Rdeča Kapica, Mojstrana, Dovje, 1.–5. 

razred. 
- 13. 2. 2018, kulturni dan, pustovanje, Mojstrana, 2.−3. razred. 
- 13. 3. 2018, kulturni dan, Cankarjev dom – koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija – 

filmska glasba, Narodna galerija, Moderna galerija, 6.−9. razred. 
- 22. 3. 2018, kulturni dan, ogled baletne predstave Pepelka ter voden ogled po starem delu 

Radovljice, Radovljica, 1.−5. razred. 
- 19. 4. 2018, kulturni dan, Trubarjeva domačija na Raščici, izvir Krke in Krške jame, 6.–9. 

razred. 
- 21. 6. 2018, proslava ob dnevu državnosti. 
 

4.2 Tehniški dnevi  

- 4. 9. 2017, tehniški dan, šola v naravi – ogled Muzeja podvodnih dejavnosti, Piran, 5. razred. 
- 21. 9. 2017, tehniški dan, preživetje v naravi in predstavitev reševanja v gorah, Vrata, 9. 

razred. 
- 5. 10. 2017, tehniški dan, ogled zbirnega centra in čistilne naprave - Tabre, Tabre, 4.−5. 

razred. 
- 10. 10. 2017 in 20. 4. 2018, tehniški dan, 1. in 2. papirna akcija, 8. in 9. razred. V šolskem letu 

2017/18 smo zbrali 42,4 tone papirja. 
- 19. 10. 2017, tehniški dan, vrtiljak poklicev – Šolski center Škofja Loka, Škofja Loka, 8. in 9. 

razred. 
- 8. 11.  in 9. 11. 2017, tehniški dan, Hiša eksperimentov, Ljubljana, 1.−4. razred 
- 28. 11. 2017, tehniški dan, Slovenski planinski muzej, razstava svetloba, Mojstrana, 6. razred. 
- 14. 12. 2017, tehniški dan, delavnice: peka piškotov, peka potice, izdelovanje novoletnih 

čestitk, priprava kanapejev, Mojstrana. 6.-9. razred. 
- 20. 12. in 21. 12. 2017, tehniški dan, božično-novoletne delavnice, Mojstrana, 1.−4. razred. 
- 15. 1. 2018, tehniški dan, srednjeveške in grajske dogodivščine, Mojstrana, 1. razred. 
- 16. 2. 2018, tehniški dan, Obisk Občinske knjižnice Jesenice, Jesenice, 7. in 8. razred. 
- 6. 4. 2018, tehniški dan, Dan zdravja (Kolpern), Jesenice, 7. razred. 
- 18. 4. 2018, tehniški dan, izdelek iz odpadnega materiala, Mojstrana, 4. razred. 
- 20. 4. 2018, tehniški dan, Dan Zemlje, Mojstrana, 1.−9. razred. 
- 23. 4. 2018, tehniški dan, poligon, Mojstrana, 5. razred. 
- 25. 4. 2018, tehniški dan, Tržnica na Stari Savi, Jesenice, 1. razred. 
- 23. 5. 2018, 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. 
 

4.3 Naravoslovni dnevi  

- 19. 9. 2017, naravoslovni dan, naravoslovna učna pot, Vrata, 9. razred. 
- 20. 9. 2017, naravoslovni dan, Zlatorogovo kraljestvo in alpski svet, Vrata, 9. razred. 
- 22. 9. 2017, naravoslovni dan, likovna delavnica, Vrata, 9. razred. 
- 17. 10. 2017, naravoslovni dan, kamnine in prst, Javorniški Rovt, 6. razred. 
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- 10. 11. 2017, naravoslovni dan, hrana, vonji in okusi, Mojstrana, 7. in 8. razred. 
- 24. 1. 2018, naravoslovni dan, naravoslovne delavnice (Kresnička), Mojstrana, 2., 3. razred. 
- 31. 1. 2018, naravoslovni dan, poskusi (Kresnička), Mojstrana, 4. in 5. razred. 
- 27. 3. 2018, naravoslovni dan, poskusi, Mojstrana, 4. razred. 
- 27. 3. 2018, naravoslovni dan, obisk ginekološke ambulante, Jesenice, 8. razred. 
- 7. 4. 2018, naravoslovni dan, Dan zdravja, Jesenice, 1.−5. razred. 
- 20. 4. 2018, naravoslovni dan, Dan Zemlje, Mojstrana, 1. in 5. razred. 
- 21. 5. 2018, naravoslovni dan, delavnice v Slovenskem planinskem muzeju, Mojstrana, 3. 

razred. 
- 21. 5. 2018, naravoslovni dan, Arboretum Volčji Potok, Volčji Potok, 6. razred. 
- 23. 5. 2018, naravoslovni dan, naravoslovni poskusi – mešam in ločujem snovi in zmesi, 

Mojstrana, 2. razred. 
- 23. 5. 2018, naravoslovni dan, raziskujemo vode, CŠOD Breženka, 7. razred. 
- 30. 5. 201, naravoslovni dan, poskusi – skrivnostni praški, Mojstrana, 3. razred. 
- 5. 6. 2018, naravoslovni dan, delavnice v Slovenskem planinskem muzeju, Mojstrana, 1. 

razred. 
- 13. 6. 2018, naravoslovni dan, travnik, Mojstrana, 6. razred. 
- 13. 6. 2018, naravoslovni dan, svetloba in gostota, Mojstrana, 8. razred. 
- 14. 6. 2018, naravoslovni dan, Prirodoslovni muzej, Ljubljana, 4. razred. 
- 21. 6. 2018, naravoslovni dan, spoznavanje dreves in njihovih značilnosti, Mojstrana, 5. 

razred. 

4.4 Športni dnevi in ostale športne dejavnosti 

- 6. 9. 2017, športni dan, plavanje, Novigrad, 5. razred. 
- 18. 9. 2017, športni dan, pohod v Mlinco, 6.−9. razred. 
- 13. 10. 2017, športni dan, ples, 1.−5. razred. 
- 9. 2. 2018, športni dan, smučanje, sankanje, drsanje Mojstrana, 1.−5. razred. 
- 2. 3. 2018, športni dan, sankanje, smučanje, Mojstrana, 1.−5. razred. 
- 3. 4. 2018, športni dan, plavanje, Radovljica, 1. razred. 
- 7. 4. 2018, športni dan, pohod, Radovna, 6.−9. razred. 
- 1. 6. 2018, športni dan, pohod, Zgornja Radovna, 6.−9. razred. 
- 14. 6. 2018, športni dan, pohod na Bivak pod Luknjo, Vrata, 1. razred. 
- 15. 6. 2018, športni dan, plavanje, Gozd Martuljek, 2. razred. 
- 18. 6. 2018, športni dan, športne igre, Mojstrana, 6.−9. razred. 
- 19. 6. 2018, športni dan, športne igre, Mojstrana, 3.−4. razred. 
- 20. 6. 2018, športni dan, plavanje, Bled, 6.-8. razred. 
 

5 Izbirni predmeti (obvezni in neobvezni) 

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

Izbirni predmet LIS 1 (7. razred) 
Izbirni predmet LIS 1 je potekal na 14 dni po dve šolski uri. Predmet so obiskovale 3 učenke 7. 
razreda. Predmet se je izvajal v skladu z učnim načrtom in sicer po sklopih: risanje, slikanje, 
kiparstvo.  
Skupno smo realizirali 34/35 ur. 
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Izbirni predmet LIS 2 (8. razred) 
Izbirni predmet LIS 2 je potekal vsak teden po eno šolsko uro. Predmet sta obiskovali dve učenki 
8. razreda. Predmet se je izvajal v skladu z učnim načrtom in sicer po sklopih: risanje, slikanje, 
kiparstvo, grafika, prostorsko oblikovanje in kombinirana likovna področja.  
Skupno smo realizirali 34/35 ur. 
 

         Učiteljica: Sonja Janša Gazič 

5.2 Izbrani šport − odbojka 

Pri programu izbirnega predmeta IŠP odbojka smo ključna znanja poskušali osvojiti na malce 
drugačen način. Potekal je vsako sredo 7.uro, vpisanih pa je bilo 6 učencev. 2 dekleti iz 7. razreda, 
2. učenca iz 8. razreda in 2. učenca iz 9. razreda.  Skupina je bila zanimiva, saj so bili učenci 
večinoma začetniki v odbojki. Kar 4. učenci so trenirali druge športe, zato so hitro napredovali. 
Žal so bili zaradi treningov tudi veliko odsotni, kar se je poznalo pri izvajanju ur za prisotne učence. 
Igra je tako lahko potekala šele proti koncu šolskega leta, ko so zaključili s treningi zimskih športov 
na terenu.  
Vzdušje v sami skupini je bilo dobro in učenci so bili zadovoljni s potekom predmeta. Želeli smo 
igrati tudi tekmo z eno od Unesco šol, vendar se organizacijsko proti koncu leta to ni dalo 
uresničiti.  Zaradi vremena tudi nismo realizirali odbojke na mivki, kar mi je še posebej žal. 
Namen programa je bil pobliže spoznati odbojko in seveda poudariti zdrav, razvedrilni in 
sprostilni značaj športa, kar nam je tudi uspelo. 
 

Učiteljica: Meta Dobida Verdnik 

5.3 Multimedija 

Multimedijo je obiskovalo 8 učencev iz 8. in 9. razreda. Poglobili smo znanje o izdelavi prestavitve, 
ki uporablja različne elemente: fotografije, tekst, grafe, glasbo, video posnetke. Posebno 
pozornost smo namenili obdelavi fotografije in izdelavi fotomontaže. 
Delo je bilo zasnovano projektno, vsak učenec je izdelal dve predstavitvi na temo, ki si jo je sam 
izbral. Predstavitve so bile zanimive, spoznavali smo različne države, mesta, športnike in kulture.  
 

Učiteljica: Jožica Višnar 

5.4 Raziskovanje živih bitij v domači okolici − ROD 

Izbirni predmet sta obiskovala dva učenca (ena učenka 7. razreda in en učenec 8. razreda) v 
obsegu 35 ur in sicer dve uri na teden po urniku B. Pouk je potekal v dveh blok urah ob četrtkih 
6. in 7. uro.  
Pri predmetu smo spoznavali značilne življenjske prostore v domači okolici, njihove značilnosti in 
življenjsko pestrost v njih, odkrivali načine ogrožanja narave in ukrepe za ohranjanje narave.  
Pri predmetu smo spoznavali življenjske potrebe organizmov in vplive različnih neživih in živih 
dejavnikov na preživetje posameznih organizmov. Raziskovali smo organizme v bližnji okolici 
(šolski vrt, park, gozdna tla, celinske vode, opazovanje ptičjih valilnic in krmilnic). 
Učenca sta se učila uporabljati določevalne ključe za različne skupine živih organizmov. Pripravila 
sta seminarsko nalogo: Ptice pozimi, kjer sta opazovala značilne vrste, ki obiskujejo krmilnico in 
pripravila predstavitev. 
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Pripravila sta raziskovalno nalogo: Moje drevo, pri kateri sta spremljala in beležila vse spremembe 
izbrane drevesne vrste skozi celo leto – dnevnik drevesne vrste. Na koncu sta pripravila poročilo.  
Učenca sta s pomočjo spleta spoznavala naravne parke Slovenije. 
Učenca sta poglobila, nadgradila in razširila znanje, ki sta ga pridobila pri predmetu naravoslovje. 
Metode dela so temeljile na izkustvenem učenju, aktivnem delu na terenu, samostojnem in 
vodenem opazovanju ter projektnem delu. 
 

Učiteljica: Andreja Kero 

5.5 Nemščina 1, 2 in 3  

Nemščina 1 
Povprečna ocena učencev je 4,35. Učenci so v šolskem letu dobili dve pisni oceni, eno ustno ter 

oceno iz predstavitve. 

Predelana je bila vsa učna snov. Teme, ki smo jih predelali, so: spoznavanje, številke in ura, 

družina, moji prijatelji, živali, urnik in predmeti, spreganje glagolov v sedanjiku, moj vsakdan, 

hobiji, poklici, osebni zaimki v tožilniku, raba tožilnika pri določnih in nedoločnih členih, svojilni 

zaimki, ločljivi glagoli. 

26. septembra 2017 je bil evropski dan jezikov in učenci so naredili zastave držav članic Evropske 

unije in napisali za vsako državo kako se v njihovem jeziku pozdravi. Delo z učenci je bilo zelo 

prijetno. Bili so vedno motivirani in vedoželjni. 

 
Nemščina 2 
Povprečna ocena učencev je 4,2. Učenci so dobili dve pisni oceni in dve ustni.  

Predelana je bila vsa učna snov. Teme, ki smo jih predelali v šolskem letu, so: moja soba in 

pohištvo, predlogi, pridevniki, prosti čas, letni časi in meseci, deli telesa in bolečine, oblačila in 

opis oseb, rojstni dan, moje mesto, počitnice, haben in sein v pretekliku, modalni glagoli, osebi 

zaimki v različnih sklonih, množinske oblike, vezniki, velelnik. 

Delo je bilo zelo prijetno, učenke so bile vedno motivirane in pripravljene na delo. Poleg vseh 

naštetih tem smo dodali še nekaj dodatnega besedišča in spoznavali smo kulturo in zgodovino 

nemško govorečih dežel.  

 
Nemščina 3 
Povprečna ocena učencev je 4,11. Učenci so dobili dve pisni oceni in dve ustni.  

Predelana je bila vsa učna snov. Teme, ki smo jih predelali v šolskem letu, so: mesto, pot v mestu, 

wo/wohin, predlogi s 3. sklonom in predlogi s 4. sklonom, stopnjevanje pridevnikov, perfekt, 

modalni glagoli, modalni glagoli v pretekliku, odvisni stavki, osebni zaimki v dajalniku in tožilniku, 

pohištvo, pridevniška sklanjatev.  

Z učenci smo veliko delali tudi na dodatnem besedišču, saj so imeli slabši besedni zaklad. Veliko 

sem jih tudi spodbujala pri ustnem sporočanju. Spoznavali smo tudi kulturo in zgodovino nemško 

govorečih dežel. 

 
Učiteljica: Ermina Kumalić 

 



17 
 

5.6 Šport za zdravje 

Šport za zdravje so v šol. letu 2017/18 obiskovali trije učenci 8.razreda. Dejavnost je potekala 
navadno ob ponedeljkih 7. uro. Tekom leta smo uro morali večkrat odpovedati saj so imeli vsi 
učenci obveznosti v klubih, tako da smo veliko ur izvedli na koncu leta po dogovoru. Vsi učenci so 
opravili program načrtovanih vsebin. Seznanili smo se s športi, ki jih ni moč izvajati znotraj 
rednega pouka. Preko športnih vsebin predvsem nogometa, dvoranskega hokeja, košarke, 
kolesarjenja in plavanja so učenci spoznavali biopsihosocialni vpliv gibanja na človeka, oziroma v 
kolikšni meri je gibanje pomembno za človekovo telesno in duševno zdravje in počutje. Opravili 
smo skupno 35 ur, kar je 100 % realizacija.  
 

Učitelj: Rok Brezavšček 

5.7 Šport za sprostitev 

Šport za sprostitev je v šol. letu 2017/18 obiskovalo 7 učencev 9. razreda. Dejavnost je potekala 
navadno ob torkih 6. uro. Tekom leta smo uro večkrat odpovedali in izvedli večino ur na koncu 
leta v obliki strnjenih ur. Vsi učenci so opravili program načrtovanih vsebin. Seznanili smo se s 
športi, ki jih ni moč izvajati znotraj rednega pouka. Preko športnih vsebin predvsem nogometa, 
dvoranskega hokeja, košarke, kolesarjenja in plavanja so učenci spoznavali biopsihosocialni vpliv 
gibanja na človeka, oziroma v kolikšni meri je gibanje pomembno za človekovo telesno in duševno 
zdravje in počutje. Opravili smo skupno 34 ur, kar je 106 % realizacija. 
 

Učitelj: Rok Brezavšček 

5.8 Neobvezni izbirni predmet tehnika 

Tehniko kot neobvezen izbirni predmet za 4. , 5. in 6. razreda je obiskovalo 40 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 – 4. razred prvo škatlo, 5.in 6. razred drugo. Pri tem 
smo  pri prvi skupini izdelali naslednje izdelke: periskop, torbica iz valovite lepenke, ptičja 
krmilnica, samokolnica, stojalo za knjige, peresnica, žepna svetilka, avtomobilček, stojalo za 
rožico, verižica z obeskom ter oblikovanje gline. Vmes smo še pekli piškote in se posladkali s sadno 
kupo, ki so jo pripravile spretne roke učencev. Druga skupina pa je izdelala: Hanojski stolp, 
zabojček, vetrnica, svetilka, etui za mobilni telefon, jadralno letalo, opomnik, obesek za ključe ter 
izdelek iz oblikovanja žice.  Pri izdelavi izdelkov so se učenci srečali z materiali: papir, plastika, les, 
kovina in glina. 
 

Učiteljica: Jožica Višnar 
 

5.9 Neobvezni izbirni predmet računalništvo 

Za računalništvo se je odločilo 36 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. 
Prvo skupino so obiskovali novinci iz 4. a in 4. b razreda, drugo skupino pa tisti, ki so predmet 
obiskovali drugo leto ali celo tretje - to so bili  učenci 5. in 6. razreda. Vsebina pouka je bila 
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prilagojena njihovemu znanju. Poleg programiranja so spoznali tudi osnove dela z računalnikom, 
kot je shranjevanje, tiskanje, kopiranje dokumentov, delo z mapami... 
Delo  z obema skupinama je bilo ustvarjalno. Program je bil zasnovan na razumevanju, kako v 
resnici nastaja pred našimi očmi animacija (npr. delfin skoči iz vode in nazaj). Sledili pa so 
zahtevnejši programi v katerih smo uvedli pogojne stavke,  vejitve ter spremenljivko. 
 

Učiteljica: Jožica Višnar 
 

5.10 Neobvezni izbirni predmet nemščina 

V šolskem letu 2017/18 so nemščino kot neobvezni izbirni predmet obiskovali učenci 4., 5., in 6. 
razreda. Skupaj je bilo 13 učencev. 
Povprečna ocena učencev je 4,46. Učenci so v šolskem letu dobili dve pisni in dve ustni oceni. 
Predelana je bila vsa učna snov. Učenci so se naučili osnovnih fraz, kako se predstaviti in kako 
nekomu postaviti nekaj osnovnih vprašanj pri spoznavanju. Poudarek je bil na izgovorjavi in 
velikokrat smo imeli igro vlog in dialoge. Učili smo se tudi s pomočjo pesmic. Teme, ki smo jih 
predelali, so: hrana in pijača, pribor, hiša in pohištvo, pridevniki, mesto, hobiji, čustva, poklici, 
prevozna sredstva, prazniki, pesmi. 
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 
 

5.11 Neobvezni izbirni predmet angleščina – 1. razred 

Predmet je izbralo in tudi obiskovalo 22 učencev – to so vsi učenci 1. razreda, ena učenka pa se 
je šolala na domu. 
Realizacija je 97 %. 
Pri delu v razredu sem sledila učnemu načrtu ter tako uresničevala cilje na slušnem in govornem 
področju. Pri delu smo uporabljali le mapo ter konkreten material, večina poučevanja je potekala 
preko iger, petja, gibalnih aktivnosti. 
Pri pouku smo obravnavali naslednje teme in besedišče ter fraze, povezane s temami: jaz, barve, 
živali, letni časi, vreme, božič, zima, pomlad, velika noč, deli telesa, sadje, poletje. 
Učenci so imeli angleščino dvakrat na teden, 5 šolsko uro. Učenci so bili večino časa aktivni, 
sodelovali so ter usvajali znanje. Skupina je prijetna, motivirana za učenje angleščine, nekaj 
posameznikov s svojo zagnanostjo pritegne še ostale sošolce.  
 

Učiteljica: Špela Skodlar 
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5.12 Neobvezni izbirni predmet – šport 

Neobvezni izbirni predmet šport je v preteklem šolskem letu potekal tretjič. Vpisanih je bilo 11 
učencev 4.a razreda, 10 učencev 4.b razreda, 3 učenci 5. razreda in 5 učencev 6. razreda, ki so se 
ga pridno udeleževali. Potekal je ločeno za 4.a in 5. razred ter 4.b in 6. razred. Pouk je potekal 
vsako sredo 5.uro in 6.uro. Delo je potekalo po predhodnih pripravah in po letnem delavnem 
načrtu. Učenci so se  preko celega šolskega leta spoznali z različnimi športnimi zvrstmi, za katere 
v času samega pouka ni predvidenega časa. Poleg atletike, iger z žogo, gimnastike,.. so bili 
navdušeni nad vajami brain gym z balonom in žogico. V obeh skupinah smo namenili veliko ur na 
prostem, v naravi, kar imajo učenci še posebej radi. 
Spoznali smo se z dopingom in namenili nekaj ur branju literature, gledanju predstavitve Sloada 
ter sodelovali na snemanju predstavitve zdravega športa in fair playa v sklopu oddaje Migaj raje 
z nami na TV SLO. Članek je objavljen tudi na šolski spletni strani. 
Vsi učenci so pripravili predstavitev svojega najljubšega športa in nekateri prinesli s seboj celo 
rekvizite, da smo se lahko preizkusili tudi ostali. 
V skupinah je bilo zaznati veselje, krasno klimo in pripravljenost na nekaj novega. Predmet ni 
prinesel le veliko novih znanj otrokom, pač pa veselje do športa, kar je bilo naše osnovno vodilo.  
Žal mi je, da nismo mogli realizirati vodnih dejavnosti in določenih aktivnosti v naravi, saj je zaradi 
velikega števila učencev iz različnih razredov ter urnika to organizacijsko veliko težje izvesti. 
Odločitev za izbirni predmet pozdravljam in menim, da je doprinos meni in še posebej učencem, 
saj v današnjem času brez kontinuiranega gibanja in športa kot načina življenja, ne gre. 
 

Učiteljica: Meta Dobida Verdnik 
 
 

6 Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti so še vedno povezovalni dejavnik med šolo in krajem pa tudi v okviru občine 
in širšega medobčinskega sodelovanja. Učenci se prostovoljno vključujejo v razne dejavnosti, kjer 
pridejo do izraza njihove sposobnosti, ustvarjalnost, motivacija in interes. Brez dobrih mentorjev 
krožki ne morejo biti uspešni, pri tem so najbolj aktivni ravno učitelji in učiteljice. 
V tem šolskem letu bi posebej pohvalila muzikal, saj so intenzivno vadili in pripravili predstavo za 
starše in učence. 
 

6.1 Mladinski in otroški pevski zbor  

V šolskem letu 2017/2018 je v otroškem pevskem zboru prepevalo 12 učenk (2 učenki iz 1. in 10 
učenk iz 2. razreda). Vaje so potekale vsak četrtek 6. in 7. uro. Pevke so v večini pokazale dober 
glasbeni potencial in glasovno zelo napredovale čez vse šolsko leto. Večji problem se je pokazal 
pri disciplini. Učenke so prišle na vaje po nekaj urnem pouku, zato je bila koncentracija za delo 
slabša. Kljub temu je zbor pripravil kar nekaj pesmic iz zakladnice otroških filmov (Sreča na vrvici, 
Kekec, Bratovščina Sinjega galeba …), ki jih je uspešno predstavil na zaključnem koncert »Pojemo 
v kinu«, ki je bil 15. junija 2018. 
 
V šolskem letu 2017/2018 je v mladinskem zboru prepevalo 9 učencev (dve učenki iz 5., štirje 
učenci iz 7., dve učenki iz 8. in ena učenka 9. razreda). Vaje so potekale vsak torek 6. in 7. uro.  
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Glede na majhno zasedbo v tem šolskem letu smo temu prilagodili tudi izbor programa. Posegali 
smo po skladbah, ki so otrokom bližje. Tema zaključne produkcije je bila filmska glasba, zato smo 
večinoma delali na tem repertoarju. Pri izboru skladb sem upoštevala tudi želje in predloge 
učencev. Učenci so v šolskem letu pripravili kar obsežen program, saj so se poleg skladb iz 
zakladnice filmov naučili tudi nekaj božičnih skladb in skladbe, ki so bile namenjene proslavi ob 
16. decembru.  
 
Vaje so potekale v sproščenem vzdušju, z veliko dobre volje in angažiranostjo učencev. 
 
Nastopi v šolskem letu 2017/2018: 

 Prihod Miklavža na Trg olimpijcev, 30. november 2017 

 Proslava ob 16. decembru, 14. december 2017 

 Dan samostojnosti, 22. december 2017 

 Prihod olimpijske bakle, 10. januar 2018 

 Glasbeno - gledališka predstava »Pojemo v kinu«, 15. junij 2018 
 

Mentorica: Petra Čebulj 
 

6.2 Muzikal 

V šolskem letu 2017/2018 je pri muzikalu sodelovalo 13 učencev. Stalnega termina srečanj nismo 
imeli, dobivati pa smo se začeli v drugi polovici leta. Obiskovali so ga učenci od 5. do 9. razreda.  
Začetna srečanja smo namenili spoznavanju te glasbeno - gledališke zvrsti, ter s pomočjo različnih 
vaj urili nastopanje. Ostala srečanja smo namenili učenju skladb in veznega besedila glasbeno - 
gledališke predstave »Pojemo v kinu«. 
Učenci so prepevali skladbe iz zakladnice muzikalov tako v originalnem - angleškem jeziku kot 
tudi v slovenskem prevodu. Učili so se spajanja petja, giba in interpretacije. Svoje delo so 
prestavili na predstavi, ki je bila 15. junija 2018 v avli šole, z delčkom predstave pa so nastopili 
tudi na proslavi od dnevu državnosti 21. junija 2018. 
Učenci so pokazali veliko zanimanja za tovrstno vejo umestnosti, na vajah so sodelovali zelo 
zavzeto, imeli so veliko svojih idej, ki smo jih poizkušali vključiti v zaključno predstavo.  
 

Mentorica: Petra Čebulj 

6.3 Ustvarjalni krožek 

Ustvarjalni krožek je bil namenjen učencem 2. in 3. razreda. Srečevali smo se enkrat tedensko po 
eno šolsko uro. 
Vpisani so bili učenci, ki so ustvarjalni, inovativni, z željo po oblikovanju z različnimi materiali v 
različnih tehnikah. Poudarek je bil na ustvarjanju z različnimi tehnikami. 
Z ustvarjanjem različnih izdelkov iz najrazličnejših materialov so učenci razvijali svojo domišljijo, 
ki je zelo pomembna za njihov razvoj. Poleg neizmernega užitka so lahko izražali svojo 
kreativnost, ideje in ustvarjalnost. Preprosto ustvarjanje, ki vključuje izrezovanje, lepljenje, 
barvanje in risanje, je otroke vodilo skozi prekrasen svet ustvarjalnosti.  
Ustvarjanje je imelo še mnogo drugih prednosti. Vključevalo je namreč tudi poučne elemente, 
skozi katere so pridobivali občutek za oblike in velikosti, spoznavali so barve, se učili uporabljati 
ravnilo in mere. Učenci so z ustvarjanjem veliko pridobili tudi na koordinaciji med vidom in 
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otipom ter boljše motorične sposobnosti. Zaradi tega so sposobni hitrejšega mišljenja in 
sprejemanja odločitev, kar jih naredi samozavestnejše. 
 

Mentorica: Barbara Jovanović 

6.4 Verižni eksperiment 

Verižni eksperiment je v tem šolskem letu potekal prvič in sicer v sodelovanju z Ljudsko univerzo 
in mentorjem, profesorjem v pokoju, Stanetom Arhom. Interesno dejavnost je obiskovalo 7 
učencev, ki so bili razdeljeni v dva projekta. Vsaka skupina je izvajala svojo zamisel: skupina deklet 
z naslovom SLADKARIJE in skupina fantov z naslovom: ŠPORT. Ideje in izvedba obeh projektov so 
bile delo učencev in ob koncu šolskega leta smo se udeležili državnega tekmovanja na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani (11. 5. 2018), kjer je skupina deklet prejela pohvalo. Udeležili smo se 
prireditve z naslovom Parada učenja na Jesenicah v Kolpernu (16. 5. 2018), kjer smo naše delo 
predstavili naši ožji skupnosti. Za uspešno izvedbo interesne dejavnosti in sodelovanju na obeh 
prireditvah se zahvaljujem Stanetu  Arhu, ki je s svojim navdušenjem in predanostjo prenašal 
znanje iz starejših na mlajše ter smo po njegovi zaslugi oba projekta uspešno zaključili in 
predstavili. 
 

Mentorica: Jožica Višnar 

6.4 Likovni krožek 

Likovni krožek se je v šolskem letu 2017/2018 izvajal vsako sredo po eno šolsko uro. Obiskovale 
so ga učenke 6. in 8. razreda.  
Z učenkami smo izdelovali različna likovna dela in preizkušali različne likovne tehnike ter 
materiale. Okrasili smo šolo v jesenskem, zimskem/novoletnem in spomladanskem času ter v 
času pusta. V šolski avli in v predelu garderob smo postavili več razstav likovnih del učencev: 
september 2017 (izdelki 6. - 9. razred), december 2017 tematska razstava Pročelja Mojstrane (1. 
– 9. razred), januar 2018 razstava Olimpijski plakat, februar 2018 Zimske slike (8. razred), april 
2018 Pop art (9. razred), junij 2018 Praskanke (8. razred). Učenke so izdelovale dodatne voščilnice 
za potrebe šole. Z učenci smo sodelovali na različnih likovnih natečajih: 16. natečaj za mlade 
Together, Finska; udeležili smo se likovnega Ex tempora Cerklje na Gorenjskem 2018; Likovni 
natečaj Društva Naša zemlja – Moja domovina – Poznam svojo kulturno dediščino?; Natečaj 
Olimpijski plakat. Na udeleženih natečajih in ex temporu so učenci prejeli priznanja,  na rezultate 
drugih natečajev pa še čakamo (Mednarodni likovni natečaj Radost Evrope, Beograd).  Z 
učenkami smo tudi izdelale glinene okrasne reliefne ptičke, ki lahko služijo za potrebe šole 
(darila).  
Skupno smo naredili 45 ur. 
 

Mentorica: Sonja Janša Gazič 

6.5 Zaplešimo! 

Z izvedbo interesne dejavnosti smo pričeli v mesecu septembru in končali v mesecu juniju. Naše 
srečanje je potekalo enkrat tedensko – ob četrtkih od 7. 30 do 8. 15. 
Vpisanih je bilo 15 učencev (3. – 5. razreda). 
Učenci so pridno in z veseljem hodili na dejavnost; manjkali so le v primeru bolezni. Interesna 
dejavnost je odpadla v času moje bolniške odsotnosti. Izvedli smo 30 ur. 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odzvali na nekaj povabil: 
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 Zaplesali in zapeli smo članom Društva upokojencev Dovje-Mojstrana. 

 Sodelovali smo na šolski prireditvi ob krajevnem prazniku. 

 Svoje plesno znanje smo pokazali tudi v domu Viharnik v Kranjski Gori. 
 

Učenci na nastopih neizmerno uživajo in se jih veselijo.  
Ob koncu lanskega šolskega leta so izrazili željo po znanju iz drugih zvrsti plesa, ne le folklore. V 
letošnjem šolskem letu smo se tako naučili en splet gorenjskih folklornih plesov in spoznali 
osnovne korake disco fox-a, cha-cha-ja, angleškega valčka. Učenci so plese hitro usvajali in 
pokazali izredno veselje. Lotili so se tudi (v parih) sestavljanja lastne koreografije na njim všečno 
pesem in pokazali veliko mero ustvarjalnosti. 
Učenci, ki odhajajo na predmetno stopnjo si želijo še vedno obiskovati plesno interesno 
dejavnost, zato moram v drugem šolskem letu razmisliti, kako bom organizirala dejavnost, da 
bodo lahko starejši napredovali kljub prihodu novih članov. 
 

Mentorica: Vesna Režonja 

6.6 Turistični krožek 

Turistični krožek je v letu 2017/2018 obiskovalo sedem učencev. Dve učenki sta obiskovali deveti 
razred (Emma Dušanić in Ana Jakopič), tri učenke osmi razred (Maša Božič, Manja Klinar in Mija 
Šimnic), učenec Miha Melihen pa je obiskoval sedmi razred.  
Za turistični krožek smo imeli namenjeni dve uri tedensko, srečevali pa smo se ob sredah, sedmo 
in osmo šolsko uro. Prva dva meseca so učenci delali pod vodstvom učiteljice Jerce Bogataj, v 
novembru pa sta delo prevzeli učiteljici Lea Kalan in Uršula Dačić. V celotnem šolskem letu smo s 
turističnim krožkom opravili 89 ur.  
Glavni cilji, ki smo si jih zastavili so bili: 

- stojnica s hrano in pijačo ob prihodu Miklavža na Trgu Olimpijcev, 
- sodelovanje na tekmovanju Zlata kuhalnica, 
- organiziranje izleta za družine v času Tedna družin, 
- sodelovanje pri ekskurziji v Celovec.  

Na začetku leta je bilo delo usmerjeno v kuhanje marmelad za darila in iskanje idej za hrano in 
pijačo, ki smo jo stregli na stojnici na Trgu Olimpijcev. Odločili smo se za otroški punč, carski 
praženec in čokoladne lizike. 
Naslednji projekt je bilo tekmovanje Zlata kuhalnica. Na tem tekmovanju so lahko sodelovali le 
učenci šestega, sedmega in osmega razreda, tako  da sta se učenki devetega razreda posvetili 
organizaciji izleta. Tema tekmovanja Zlata kuhalnica je bila rižota in vanilijeva krema. S pomočjo 
in nasveti kuharja Boštjana Kovačiča, ki nam je prijazno priskočil na pomoč, smo za tekmovanje, 
ki se je odvijalo 8. 5. 2018 na Srednji gostinski in turistični šoli v Radovljici, pripravili Zlatorogov 
vrt (rižota na bučnem pireju s sirovim hrustkom) in Triglavsko pravljico (jabolčni štruklji z 
vanilijevo kremo in gozdnimi sadeži). Skupina je na tekmovanju osvojila srebrno priznanje.  
Učenki iz devetega razreda sta se v tem času posvečali organizaciji izleta za družine. Pri tem je bil 
poudarek na tem, da samostojno sestavita program, pridobita potrebne informacije o prevozu in 
cenah in pripravita reklame. Da bi informacije o izletu dosegle čim večjo množico, sta  učenki 
opravili tudi intervju na lokalnem radiu. Izlet je bil izveden v nedeljo, 20. 5. 2018, ko se je avtobus 
z 48 potniki odpravil na pot. Obiskali smo Sikalu zoo in se nato odšli kopat v Zdravilišče Radenci, 
kjer nas je čakalo tudi kosilo. Na poti nazaj smo se ustavili še na Trojanah in se posladkali s krofi.  
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Udeležili smo se tudi ekskurzije v Celovec v organizaciji učiteljice Ermine Kumalić. Učenci 
turističnega krožka so pripravili kratke predstavitve glavnih atrakcij, ki smo si jih ta dan ogledali 
(Celovec, Minimundus in Pyramidenkogel) ter jih na avtobusu predstavili drugim udeležencem 
ekskurzije.  
 

Mentorica: Uršula Dačić 
 

6.7 Nemščina  

V šolskem letu 2017/2018 sem izvajala krožek nemščine za učence od 1. do 3. razreda. Krožek je 
bil ob petkih ob 14.40.  Na začetku  je bilo vpisanih 11 učencev, nato so se pa trije učenci 3. 
razreda izpisali, ker jim ni ustrezal dan in ura krožka.  
Realiziranih je bilo 23 ur. Prvo smo se naučili pozdrave, števila, barve in osnovne fraze. Teme, ki 
smo jih obravnavali so: družina, živali, sadje in zelenjava, pohištvo, deli telesa. Veliko smo peli in 
igrali smo igrice, kjer smo vadili in utrjevali besedišče. Imeli smo tudi mini dialoge, kar je bilo 
učencem zelo všeč. 
Iz naučenega besedišča smo sestavili tudi dve pesmici, ki so ju učenci z navdušenjem peli. 
Kljub temu, da je bil krožek nemščine v petek ob 14.40, so učenci bili zelo motivirani in vedoželjni. 
Ure so bile zabavne in pestre. 
 

Mentorica: Ermina Kumalić 
 

6.8 Planinski krožek 

V planinski krožek se je v šolske let 2017/18  prijavilo 53  učencev od 2. do 9. razreda. Planinske 
tabore in pohode pa je v povprečju obiskovalo od 15 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, sodelovanje ne prireditvi  ob 90. letnici 
PD Dovje – Mojstrana ter zimski dvodnevni tabor. 
Planinsko dejavnost smo pričeli  z lepim jesenskih pohodom na Vrse, v oktobru pa nadaljevali s  
pohodom v Karavanke, na Hruški vrh. Prvega pohoda se je udeležilo 22 učencev, drugega pa 20. 
Sledilo je celodnevno druženje z jamarji v jami Bihki, kjer nam je priskočil na pomoč Iztok Arnol, 
alpinist in član GRS našega planinskega društva. 
V novembru smo se odpravili v dolino Vrata, v decembru pa na naš tradicionalni pohod z baklami, 
kjer se je naša četica s prižganimi lučkami vila iz Raven nad Dovjem zopet nazaj v vas. Pohoda se 
je udeležilo 25 učencev in 15 vodnikov skupaj s starši. Ob koncu so bili učenci obdarovani tudi s 
sladkim presenečenjem. 
Takoj v januarju je naše društvo praznovalo 90-letnico svojega delovanja in z učenci smo pripravili 
dve točki za popestritev slavnostne seje. 
Dolina Vrat nas je prevzela in zato smo izvedli drugi pohod v to čudovito kraljestvo, se sankali po 
naših zadnjicah, uživali v kepanju in druženju. Ni manjkalo dobre volje in rdečih ličk.  
Zaradi snežnih razmer je sledil še pohod na Ravne, takoj nato v začetku februarja pa tradicionalni 
zimski tabor v Krnici. Tabor je dejavnost, kjer učenci najbolj uživajo. 
V aprilu smo izvedli še pohod na Robe nad Martuljkom ter kolesarski izlet od Mojstrane do 
Kranjske Gore, zaključili pa smo v juniju s pohodom na Jelenkamen nad Jesenicami. Pohoda se je 
udeležilo 8 učencev, 3 vodnice in dva starša. 
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Poleg vsega naštetega se najbolj zavzeti učenci – mladi planinci pripravljajo na pohod na Triglav, 
ki bo potekal konec junija ali začetek julija. Od 10. do 13. julija pa bo v Avstriji v Mauthen-u 
potekal tudi mednarodni planinski tabor Alpe Adria Alpin. 
V avgustu, natančneje, 11. 8. 2018, bomo na Dovški Babi ob 21.00 uri prižgali ogenj. Bakle se 
bodo prižgale v pozdrav akciji Ogenj v Alpah, akcija pa se je začela odvijati leta 1986 v Švici pod 
okriljem organizacije za varstvo Alp CIPRA. Ogenj v Alpah predstavlja simbol za ohranitev naravne 
in kulturne dediščine alpskih območij ter za ohranitev alpskih ekosistemov. 
Vsebina planinskega krožka je bila tudi v tem šolskem letu bogata in kot ste lahko prebrali se 
bodo njene vsebine odvijale tudi v času počitnic. 
Velika zahvala gre naši načelnici MO Vesni Lotrič, njeni predanosti, navdušenju, povezovanju 
mladih, starejših, planinskih društev, sekcij ter pestri vsebini, ki jo ponuja vsako leto. 
Ostali člani MO v tem letu smo bili: Alenka Čebašek, Ivančica Adamek, Nina  Možina, Andrej 
Skumavc, Lea Klančnik, Maja Kesič, Žan Novak-Zupanc, Tim Peternel, Leto Križanič Žorž in 
mentorica Jožica Višnar.  
 

Mentorica: Jožica Višnar 

6.9 Naravoslovni krožek 

Naravoslovni krožek je obiskovalo 13 učencev: 7 učenk 6. razreda, 2 učenca 7. razreda in 4 učenke 
9. razreda.  
Učenci so krožek obiskovali vsak drugi teden pred poukom ob ponedeljkih. 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.  
Učenke 9. razreda pa so se v krožek vključile z namenom priprave mila in balzama za ustnice, ki 
so ga potem ponudile za prodajo na šolskem bazarju. 
V tem šolskem letu smo skupaj realizirali 17 ur. 
 

Mentorica: Andreja Kero 
 

 

6.10 Prometna vzgoja 

V okviru SPV Kranjska Gora smo v avgustu začeli z načrtovanjem in korekcijo varnih šolskih poti, 
ter s pripravo na prvi šolski dan. V začetku septembra je delovala tudi šolska prometna služba. 
Učenci višjih razredov so pred začetkom pouka dežurali ob dovozni poti proti šoli, opozarjali 
mlajše otroke na pravilno prečkanje ceste, ter starše na nedovoljeno parkiranje ob dovozu do 
šole. Sodelovali smo s policisti in z redarsko službo. 
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  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 smo 
sodelovale učiteljice Tina Gašperin, Katja Kržič in Vesna Jus. 4. junija 2018 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 člani SPV Kranjska Gora. Nagradili so jih za vestno nošenje rumenih 
rutic. 
 

Mentorica: Vesna Jus 
 

6.11 Angleška bralna značka 

V šolskem letu 2017/2018 so pri BOOKWORMS angleški bralni znački sodelovali učenci od 6. do 
9. razreda. Vsi učenci, ki so sodelovali, so prejeli vsaj eno priznanje, zlato, srebrno ali bronasto.  
 
6. razred – 1 zlato priznanje 

Učenec/Učenka Priznanje 

Tezej KRIŽANIČ ŽORŽ zlato 

 
7. razred – 2 zlati priznanji 

Učenec/Učenka Priznanje 

Lovro KOROŠAK zlato 

Mark SITAR zlato 

 
9. razred – 1 bronasto priznanje 

Učenec/Učenka Priznanje 

Emma DUŠANIĆ zlato 

 
V šolskem letu 2017/2018 so pri EPI angleški bralni znački sodelovali učenci od 3. do 6. razreda. 
Vsi učenci, ki so sodelovali, so prejeli vsaj eno priznanje, zlato, srebrno ali bronasto.  
3. razred – 3 zlata priznanja 

Učenec/Učenka Priznanje 

Pia ITALO zlato 

Jan Vid BRESTOVAC zlato 

Nika DOVŽAN KARAHODŽIĆ zlato 

Agata PETRIČ zlato 

 
4. razred – 1 zlato priznanje 

Učenec/Učenka Priznanje 

Petr ZAYTSEV zlato 

 
5. razred – 1 zlato priznanje 
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Učenec/Učenka Priznanje 

Zala SITAR zlato 

 
6. razred – 1 zlato priznanje 

Učenec/Učenka Priznanje 

Tezej KRIŽANIČ ŽORŽ zlato 

 
 
 

Mentorica: Andreja Hrovat 
 

6.12 Vesela šola 1 in 2 

 
V šolskem letu 2017/18 sem vodila priprave na omenjeno tekmovanje, in sicer za učence  7. in 9. 
razreda. Le-te so se začele septembra 2017, in sicer smo se z učenci sestajali po dogovoru 
(navadno ob petkih pred poukom), kakor je razvidno iz dnevnika. Realizirala sem 33 ur; izpeljala 
šolsko tekmovanje (marec 2018) in tri učence popeljala na državno tekmovanje (april 2018). 
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 14. marca 2018, so se udeležili: 

 sedmošolec: Marko Ponjavić; 

 devetošolci: Tal Čarman, Emma Dušanić, Ana Jakopič, Jernej Stegnar, Tim Vrzel, Urban 
Zorman; 

Bronasto priznanje so osvojili: 

 devetošolci: Tal Čarman, Emma Dušanić, Urban Zorman. 
Državnega tekmovanja, ki je 11. aprila 2018 potekalo v OŠ Prežihovega Voranca na Jesenicah, so 
se udeležili Tal Čarman, Emma Dušanić in Urban Zorman. Tal Čarman je osvojil zlato priznanje, 
Emma Dušanić in Urban Zorman pa srebrno. 
 

Mentorica: Polona Žagar 
                                                                                                                                                                                                              

6.13 Dejavnosti, ki jih vodijo zunanji sodelavci 

1. Floorball – ŠD Zelenci, 
2. Nogomet – NK Jesenice, 
3. Odbojka – OK mladi Jesenice 
4. Ritmična gimnastika – ŠD Fleksi 
5. Podjetniški krožek – RAGOR 
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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 4. 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 2017/18 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; 4. 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, 
analizo ankete o šolski prehrani in evidenco učbeniškega sklada. 
Na 2. seji 5. 12. 2017 je svet staršev imenoval nove predstavnike v Svet zavoda OŠ 16. decembra 
Mojstrana. 
Na 3. seji v mesecu marcu so se starši seznanili z rezultati vzgojno-izobraževalnega dela po 1. 
ocenjevalnem obdobju, potekom izvajanja nadstandardnih dejavnosti ter zasedanju šolskega 
otroškega parlamenta. 
Na 4. seji so potrdili povzetek zapisnika 2. seje Sveta staršev OŠ 16. decembra Mojstrana. 
Na 5. seji v mesecu juniju so straši podali soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih 
gradiv za šolsko leto 2018/19. 
Starši so na sejah podajali predloge in pripombe ter postavljali vprašanja ravnateljici.  
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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, 9 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, poročanje o predavanju iz študijske 
skupine novoletni bazar – izdelki, 16. december, tehniški dan – božično-novoletne 
delavnice, pregled in popis didaktičnih pripomočkov na razredni stopnji, pregled 
inventurnih listov, prireditev ob materinskem dnevu, razredništvo v šolskem letu 
2018/19, organizacija kulturnega dne – ogled baletne predstave Pepelka, športni dan – 
pohod v Krnico, šolanje na domu – razredni izpiti, učilnice v šolskem letu 2118/19, 
dokumenti ob zaključku leta, učila in pripomočki, dnevi dejavnosti za šolsko leto 2018/19, 
analiza dela strokovnega aktiva, rekreativni odmor za učence razredne stopnje. 

− Aktiv predmetnih učiteljev: vodja Andreja Hrovat, 8 sestankov. Obravnavane teme: dnevi 
dejavnosti 2017/18, 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, problematika 9. razreda, 
opažanja po razredih, nadarjeni učenci, diagnostika učencev s posebnimi potrebami, 
strokovne skupine za učence z IP, evalvacija IP-jev za nadarjene, šolanje na domu, 
realizacija dnevov dejavnosti, predmetni izpiti – šolanje na domu, dnevi dejavnosti in 
tečaji, učenci  z DSP in IP, dnevi dejavnosti 2018/19. 

− Aktiv vzgojiteljic v vrtcu: vodja Barbara Jovanović, 9 sestankov. Obravnavane teme: vtisi 
poletnih mesecev – poročanje , e-asistent, 1. roditeljski sestanek, LDN 2017/18, vtisi 
roditeljskih sestankov, teden otroka, jesensko srečanje s starši, tekoče delo – november, 
decembrski čas, SCPI (Strokovni center za podporo inkluziji), tekoče delo – januar, tekoče 
delo – februar, zimske počitnice, stavka zaposlenih, razpored dela, tekoče delo – marec 
in april, poroči SCPI, tekoče delo – maj in junij, strokovni delavci po oddelkih za leto 
2018/19, nova uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR, dokumentacija ob zaključku 
šolskega leta, LDN 2018/19, finančni plan 2018/19. 

− Aktiv svetovalne službe: vodja Metka Rabič, 6 sestankov. Obravnavane teme: plan dela za 
šolsko leto 2017/18, uskladitev urnikov, sestanki strokovnih skupin, predstavitev učencev 
z odločbo, načrt pomoči za učenko, delna evalvacija IP-jev, predlogi za vključitev v ISP in 
usmerjanje, končna evalvacija IP-jev, opažanja o učencih, vključenih v ISP in novi predlogi. 

 

10 Delo učiteljskega in vzgojiteljskega zbora 

Imeli smo 13 sestankov učiteljskega in vzgojiteljskega zbora. Obravnavane teme: predstavitev 
dela med poletnimi počitnicami (obisk predsednika države Boruta Pahorja, ŠOUS – študentska 
brigada), 110 let Turističnega društva Dovje-Mojstrana in sodelovanje, število učencev po 
oddelkih in razredniki, sistematizacija, novosti v šolskem letu 2017/18, prvi šolski dan, dogodki v 
septembru, ponudbe za mladinski tisk, interesne dejavnosti, spletna stran, obravnava protokola 
za obravnavo med vrstniškega nasilja, seznanitev in potrditev poročila za šolsko leto 2016/17, 
potrditev LDN za šolsko leto 2017/18, nadomeščanja učiteljev v času šol v naravi, Komisija za 
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preprečevanje korupcije, dežurstva, program prireditve ob dnevu šole in krajevnem prazniku, 
kandidature za predstavnike sveta šole, dnevi dejavnosti v oktobru, poročilo ravnateljice s 
strokovnega srečanja ravnateljev v Portorožu, poročilo svetovalne delavke s seminarja Ali se 
otroci rodijo razvajeni, poročilo ravnateljice s sestanka Sveta staršev OŠ 16. decembra Mojstrana, 
prvo ocenjevalno obdobje, dnevi dejavnosti, otroški parlament, Planica, izbirni predmeti, 
nacionalno preverjanje znanja, hospitacije, poročila razrednikov o uspehu v prvem redovalnem 
obdobju, tekoče dejavnosti, učbeniški sklad, TNP – združenje šol, varstvo osebni podatkov po 
GDPR, Sazor – fotokopiranje, izpiti za učence, ki se šolajo na domu, predstavitev seminarja – 
odklanjanje šole, potrditev nadarjenih učencev, sprejem najuspešnejših učencev pri županu, 
poročila razrednikov ob zaključku šolskega leta 2017/18 in zaključna redovalna konferenca, 
evalvacija šolskega leta 2017/18, kadrovske spremembe in okvirna sistematizacija za novo šolsko 
leto 2018/19, nova ureditev delovnega časa učiteljev, število učencev po oddelkih v novem 
šolskem letu 2018/19. 
 

11 Projekti 

Izvajali smo naslednje projekte:  

11.1 Unesco ASP net  

Naša šola je majhna, obiskuje jo nekaj več kot 200 učencev. Poleg šole deluje vrtec s petimi 
oddelki. Leta 1997 smo se kot prva šola na Gorenjskem pridružili Unesco mreži. Z večanjem mreže 
smo ob ustanovitvi središč smo prevzeli vlogo središča za Gorenjsko. Trenutno koordiniramo 15 
šol na Gorenjskem. 
Šola leži v Zgornjesavski dolini, pod vznožjem gora. Le-te lahko v hipu, že skozi okna učilnici, 
zaobjamemo z očesom ali se iz šole napotimo po poti navkreber. Umeščenost v alpski svet 
predstavlja specifiko in stalnico šole. Težimo k tem, da so učenci aktivni v naravi, da razvijajo 
zavest o skrbi za naravo, da krepijo občutek pripadnosti življenjskemu okolju in ga vrednotijo. To 
uresničujemo tudi skozi Unescove dejavnosti. Kot rdečo nit izvajamo projekt Gorniški tabor v 
Vratih s ciljem ohranjanja naravne in kulturne dediščine gorništva.  
Pomembna nam je strpnost: strpnost med učenci, učitelji, starši; strpnost do drugih ljudi. 
Povezujemo se z različnimi organizacijami, društvi, šolami; otrokom omogočamo, da se srečujejo 
z ljudmi, ki so v nečem drugačni od nas – skozi sobivanje ali skupna izkustva se razvija vrednota 
drugačnosti, tudi medkulturne različnosti. Mednarodno sodelujemo z dvema šolama iz Srbije – 
povabimo jih tudi na naš Gorniški tabor. 
Pri pouku in drugih dejavnostih se pogovarjamo o življenjskih in svetovnih problemih ter učence 
spodbujamo h kritičnemu pogledu na stvari. Razvijamo kritičnost, odprt pogled na svet.  
Stremimo k napredku - učnemu, osebnemu, strokovnemu – s tem, ko si zadajamo cilje in jih 
(včasih bolj, drugič morda malo manj uspešno) dosegamo. Kot vrhove na hribih. Pomemben je 
vsak korak. 
Teme, povezane s cilji trajnostnega razvoja, vključujemo v redni pouk (predvsem pri predmetih 
SPO, DRU, NIT, ZGO, GEO, NAR, BIO, KEM, FIZ, DDK, SLO ter ŠPO) skozi učne načrte učiteljev. 
Teme poglabljamo s projekti in različnimi akcijami, obeleževanji mednarodnih dni, vključevanjem 
vsebin v šole v naravi in tabore.   
Težimo k temu, da učence o vsebinah ne le informiramo, temveč jih skušamo prenesti v življenje 
preko različnih dejavnosti in akcij z namenom, da učenci razvijejo/utrdijo vrednote. Učence 
usmerjamo v širjenje zavesti o medsebojni povezanosti tem ter jih spodbujamo k vzpostavljanju 
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kritičnega pogleda na svet in dogodke okoli nas. Krepimo zavedanje, da naša ravnanja nosijo 
posledice, in da smo odgovorni za sebe in svoja vedenja ter soodgovorni za skrb za ljudi, okolje. 
Kot primer dobre prakse, ki podpira cilje trajnostnega razvoja, navajamo dejavnost ob tednu 
otroka z naslovom: Svet, v katerem želim živeti. Na razredni stopnji so potekale delavnice. Učenci 
so razmišljali o globalnih problemih v svetu – začenši s tem, kaj je tisto, kar potrebujemo, ter v 
nadaljevanju – kakšna je realnost današnjega sveta. Velike okrogle balone smo spremenili v 
simbolne svetove z želenimi dobrinami, hkrati pa s temnimi pikami opozarjali na globalne in 
lokalne probleme. V drugem delu ure so učenci razmišljali, kje so njihovi resursi pri zaznanih 
problemih – kaj je tisto, kar lahko oni doprinesejo k boljšemu svetu – na področju odnosov, skrbi 
za okolje ter razvoju lastne odgovornosti. Njihove ideje smo zapisali na simbolne ročice, ki smo 
jih prilepili na balone in so učencem ostale v razredih. Simboli rok (ki ponujajo pomoč) so nas 
spremljali tudi pri solidarnostnih in prostovoljnih akcijah na Unesco oglasni deski šole.  
Ob mednarodnem dnevu strpnosti so učenci predmetne stopnje sodelovali pri projektu Eksene. 
Na razrednih urah smo se z učenci pogovarjali o prikriti nestrpnosti – prepoznali so, da so se s 
tem tudi sami že srečali. Delavnice so ponujale odprt prostor za pogovor o počutju tako tistih, ki 
izločajo; tistih, ki so žrtve teh nestrpnosti kot tudi zunanjih opazovalcev. Osebna izkustva smo 
nato povezali tudi s globalnejšimi, družbenimi problemi izločanja, zavračanja, predsodki. Učenci 
so imeli priložnost, da se izrazijo tudi skozi umetniška oz. literarna dela. Tista izmed njih, za katera 
so učenci soglašali, smo ob mednarodnem dnevu strpnosti razobesili v šolski avli, nekaj izdelkov 
pa poslali tudi na razstavo v prostore državnega zbora. Za razstavo je bil izbran en izdelek. 
 
 
 

Meta Dobida Verdnik, 
koordinatorica Unesca na šoli 

 

11.2 Unesco središče 

 

»Siva pot vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me siva pot.«  
Siva pot vas pripelje v Mojstrano, vas, ki kot rdeča preproga odpira poti k našemu očaku Triglavu, 
in v vas s šolo, ki vodi središče za Gorenjsko. Naša šola je majhna, a naše središče razmeroma 
veliko, saj danes obsega 15 šol. Raznoliki smo – od mestnih do vaških, od majhnih do velikih. Kaj 
nas v tej naši raznolikosti povezuje, kaj imamo skupnega? Morda hribe – četudi je sedež šole na 
ravnini in ne pod vznožjem gora, lahko le-te v hipu zaobjamemo z očesom ali pa se malodane od 
doma napotimo po poti navkreber. Nas druži še kaj? Vsekakor pripadnost. Pripadnost sivim 
cestam Gorenjske. Pripadnost Unescu. Leta 1995 smo se kot prva šola na Gorenjskem pridružili 
Unesco mreži. Mreža se je večala, ob ustanovitvi središč smo prevzeli vlogo središča za Gorenjsko. 
Od tedaj se središču priključujejo nove šole, ki krepijo Unescovo moč. Malo je takih šol, ki so 
izstopile iz mreže, z veliko večino šol vztrajamo, rastemo, poglabljamo svoje delo, se spodbujamo 
in gremo naprej. Sodelujemo v projektih in se povezujemo pri organizaciji aktivnosti. Srečanja 
središča so postala že tradicionalna; vsako leto se srečamo na eni izmed središčnih šol, kjer se ne 
srečujemo le koordinatorji in učitelji, temveč težimo k temu, da bi se povezali in družili tudi učenci 
naših šol.   
Z našimi malimi, vsakdanjimi stiki, odnosi in komunikacijami utiramo stopinje v bolj utrjene 
stezice na poti Unescovih ciljev. Začenši z našimi okolji šol, z vodstvi šol, učitelji, učenci. Ko 
stopamo korake, pokukamo navzven – v središče in v mrežo – in začutimo, kako lepo je, ko se 
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nam odpre obzorje. Ne le v Sloveniji, gledamo tudi preko meja, naše projekte širimo tudi v 
mednarodne sfere.  
Kaj sporočamo s svojimi Unesco glasovi? Želimo biti trdni na svojih nogah in se počutiti dobro v 
svoji koži. Želimo si izgraditi sebe v močne osebnosti, da se od »drugačnih« ne bomo počutili 
ogroženih in da bomo lahko odprto pristopili k njim. Želimo biti razgledani in kritični v svetu, biti 
občutljivi na probleme, ki jih prinaša življenje – tako na našem pragu kot tudi pri sosedu ali na 
drugem koncu sveta.  
Šolsko leto je prekratko, da bi realizirali vse svoje zamisli, stran pa prekratka, da bi zapisali vse 
svoje dejavnosti, je nekoč zapisala ena od šol v središču. Dejavnosti, projektov, akcij, obeležitev 
je veliko. Če bi želela naštevati, nikakor ne bi mogla zajeti vsega delovanja. Kot smo raznolike šole 
središča, je raznolik tudi pristop k doseganju ciljev in tako so raznolike tudi naše aktivnosti. A v 
luči pripadnosti Unescu vse šole središča sejejo semena Unescove miselnosti v otroke, s čimer 
jim damo priložnost, da vzklijejo.  
Še dolgo po tem, ko učenci, dijaki zapustijo naše šolske klopi namreč opazimo cvetove, ki žarijo v 
pravih Unesco barvah, ne le na Gorenjskem, temveč tudi po Sloveniji in svetu.  
Sive poti še vedno vodijo na Gorenjsko, vodijo pa tudi daleč, v širni svet. 
Največ šol je največje napredke prepoznavalo pri 3. stebru, sledita mu 1. in 4. steber, najmanjkrat 
je bil izpostavljen 2. steber. Nekatere šole so izpostavile skrb za razvijanje vseh stebrov prek 
gradnje na celotni učenčevi osebnosti, vzajemnosti odnosa: učenec – učitelj, projektnega dela, 
medpredmetnih povezav, formativnega spremljanja in mednarodnih izmenjav.  
V povzetku so stebre razvijali in krepili: 
1. steber – delavnice učenja učenja, bralno učne strategije, spodbuda samostojnemu 
raziskovanju, spodbuda k vedoželjnosti, vseživljenjskemu učenju, projekt učenec poučuje ter kot 
pokazatelj razvijanja tega stebra – dobri učni in drugi rezultati. 
2. steber – projekti, praktične delavnice, organizacije in priprave dogodkov ter dejavnosti za 
razvoj lastnih spretnosti in talentov 
3. steber – med vrstniško sodelovanje in pomoč, medgeneracijsko povezovanje, prostovoljstvo, 
mednarodna povezovanja, vključevanje tujcev, spodbujanje dobrih odnosov in delavnice na temo 
strpnosti, dobre komunikacije, učenja reševanja konfliktov, mediacija… 
4. steber – skrb za zdrav osebnostni razvoj, dejavnosti in delavnice za spodbujanje 
samospoštovanja, samopodobe; spodbuda k aktivnemu povezovanju v lokalni skupnosti, 
zavedanje svojega položaja v družbi ter razvoj odgovornosti, mednarodni projekt Time for tea in 
igra Kocke človečnosti. 
Največ težav prepoznavajo pri 1. stebru (natrpanost učnih načrtov, pomanjkanje motivacije, 
znanja – kako se učiti, učenje na pamet, nekritičnost); pa tudi pri 2. stebru (pomanjkanje 
praktičnih sposobnosti in fine motorike) ter 3. stebru (pomanjkanje sočutja, prikrite oblike 
nasilja).  
 

 Nives Košir Maček, vodja središča Mojstrana 

11.3 Zbiranje zamaškov 

Zbiranje zamaškov je na naši šoli že utečena praksa. Učenci so zbirali zamaške za deklico Najdo, 
ki se bori z neozdravljivo boleznijo. Nabralo se je za večji kombi plastičnih zamaškov. Zamaške so 
odpeljali konec junija in s tem smo vsaj malo prispevali k boljšemu zdravljenju male deklice. Letos 
so se pri pospravljanju zamaškov posebej izkazali petošolci, ob predaji pa so vestno delo izkazali 
tudi četrtošolci. Zamaške bomo na naši šoli zbirali tudi v prihodnje, saj se je ta navada že razširila 
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med učence in njihove starše. Ozaveščati pa je treba tudi, da si moramo med seboj pomagati in 
da tudi majhna dela lahko naredijo velike spremembe. 
 

Špela Skodlar, vodja zbiranja zamaškov 

11.4 Ekološke dejavnosti 

Pri izvajanju dejavnosti stremimo k doseganju naslednjih ciljev: 
1. Odpadek je lahko koristna surovina. 
- Izpeljali smo dve papirni akciji, ki so ju izvedli učenci 8. in 9. razreda. V jesenski akciji smo 

zbrali 21,30 t papirja in s tem v šolski sklad prispevali 1917 €, v pomladanski akciji pa 21,14 
t. Ker so nam ceno za tono zbranega papirja znižali iz 90 € na 80 €, smo zaslužili samo 
1691,20 €. 

- Sodelovali smo s podjetjem Bitea, ki zbira odpadne tonerje in kartuše. Žal je bil izkupiček 
zbranih tonerjev in kartuš v tem šolskem letu minimalen, zato moramo jeseni na 
roditeljskih sestankih spomniti starše na zbiranje. 

2. Skrb za čisto okolje. 
- Učenci 4. in 5. razreda so obiskali zbirni center na Tabrah. Seznanili so se z načinom 

razvrščanja odpadkov in delovanjem čistilne naprave. 
- Ker  rabljene baterije in telefoni spadajo med nevarne odpadke, imajo učenci možnost le-

te prinesti v šolo, mi pa poskrbimo za varen odvoz. 
- Otroke v vrtcu in učence 1. razreda navajamo na uporabo vrečk iz blaga. Otroci so vrečke 

poslikali, uporabijo jih lahko za shranjevanje opreme, ali prinašanje stvari v vrtec oz. šolo. 
3. Zdrava prehrana. 
- Pri doseganju tega cilja v tem šolskem letu nismo bili uspešni, saj je naš vrt letos sameval. 

V preteklih letih smo vrt obdelovali v okviru gospodinjstva v 6. razredu. Za prihodnje 
šolsko leto, se moramo na aktivu dogovoriti, kdo bo skrbel za vrt. Za otroke, ki nimajo 
doma vrta, je bilo delo na našem vrtu zelo pozitivna izkušnja. 

4. Solidarnost. 
- Zbiranje zamaškov v humanitarne namene je postala zelo uspešna akcija, saj zberemo 

ogromno zamaškov. Za odvoz skrbi učiteljica Špela Skodlar. 
- Za krepitev solidarnosti med sošolci poskrbimo z načinom razdeljevanja denarja iz 

papirnih akcij, saj gre celoten izkupiček za razredno skupnost. 
 

Ida Zorman, vodja ekoloških dejavnosti 
 

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 
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12 Šole v naravi, tečaji, tabori 

- 4. 9. do 8. 9. 2017, šola v naravi, Novigrad za 5. razred, Meta Dobida Verdnik 
V začetku šolskega leta (4. 9. 2017) 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.  
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 jo 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  zopet ne 
morem hvaliti naših namestitev. To leto je bilo v Pineti 27 naših učencev in tako smo zopet dobili 
stare lesene krepko dotrajane hiške. Bolj kot sama dotrajanost, pa je motila nečistoča teh hišk in 
zato se bomo najbrž v prihodnjem letu poskušali ozreti kam drugam.  
Zdravniško pomoč je potreboval le en učenec, saj se je rahlo porezal na robu skale, kar pa smo 
takoj rešili.   
Šolo v naravi sicer ocenjujem kot uspešno. Učenci so se vrnili domov nasmejani, polni novih in 
nepozabnih doživetij.  
Švn so se udeležili vsi učenci 5. razreda, spremljali pa smo jih: Rok Brezavšček, Jure Prešeren, Agi 
in Meta Dobida Verdnik, tokrat v vlogi razredničarke. 
 
21. 5.–25. 5. 2018, naravoslovni tabor v Fiesi za učence 7. razreda, Andreja Kero 
 
Učenci 7. razreda so se od 21. 5. 2018 do 25. 5. 2018 vključili v šolo v naravi v okviru CŠOD 
Breženka v Fiesi. V okviru šole v naravi sta bila realizirana dva naravoslovna dneva ter dva 
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, ogled mesta Piran kot kulturno zgodovinski spomenik, ogled solin: Strunjan, 
lokostrelstvo, pohodništvo, kanuizem, nordijska hoja, plavanje, supanje. 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 15 učencev 7. razreda, en učenec je zaradi obveznosti v 
glasbeni šoli ostal doma.  
 
 
13. do 15. 6. 2018, planinski tabor za učence 1. razreda v Šlajmerjevem domu v dolini Vrata, 
Barbara Jovanović 
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Od  srede, 13. junija do petka, 15. junija 2018 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.  
Spremljevalki sva bili Meta Dobida Verdnik in Barbara Jovanović. Za varnost na vseh pohodih so 
skrbeli člani GRS Dovje-Mojstrana. Na pohodu na Luknjo se nam je pridružila Metka Rabič. 
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. 
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 in spoznali opremo za plezanje. 
Tabora se je udeležilo 21 učencev; ena učenka je bila upravičeno odsotna. 
V šolo smo se vrnili polni novih doživetij in zadovoljni zaradi svojih planinskih dosežkov. 
 
  
18. do 22. 9. 2017, Gorniški tabor v Šlajmerjevem domu v dolini Vrata, Meta Dobida Verdnik 
 

V letu 2017/18 se je odvijal 23. gorniški tabor.  
Učencem je bil že prvi dan tabora atraktiven in zanimiv. Pohodu v Mlinco sta sledili dve delavnici 
in sicer: uporaba AED in športno plezanje. Poleg tega so se učenci spoznali z učenci iz drugih 
UNESCO šol ter gosti iz Srbije.  Po sprejetju gostov iz tujine so udeleženci odšli v Slovenski 
planinski muzej, kjer so si ogledali film o gorništvu – prvi slovenski celovečerni film: V kraljestvu 
Zlatoroga. Prvo noč so vsi učenci prespali v šolski telovadnici.   
Glavna dejavnost na taboru so bili planinski izleti na izletniške točke v Julijskih Alpah/ Karavankah 
(Mlinca, Vrata, Bivak pod Luknjo, Bivak 4 oz. krožna pot do Rdečega potoka). 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.  
Za goste iz tujine smo prilagodili program in jih za četrtkovo dopoldne z učenci turističnega krožka 
popeljali na Bled, kar se je izkazalo se je za pravilno odločitev. 
 
23. do 26. 5. 2018, Tabor v Srbiji – Šantičevi dnevi, Meta Dobida Verdnik 
Konec maja (23.-26.5.2018) je 11 učenk 6.,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 naše učenke nastanjene. Učence so bili pri družinah, kjer so imele vrstnice.  
V četrtek, 24.5. smo si v dopoldanskem času ogledali šolo in njihovo parado maškar ter sodelovali 
pri pouku (vsak učenec s svojim gostiteljem), nato pa smo se odpeljali na ogled živalskega vrta v 
centru Beograda. Na sproščenem sprehodu so se učenci spoznavali in družili s svojimi vrstniki. 
Ogledali smo si tudi Kalemegdan in se sprehodili po glavni ulici Kneza Mihajlova. Po ogledu smo 
se v poznih popoldanskih urah vrnili k svojim gostiteljem. Učenci so se v večernih urah še s starši 
ali z vrstniki odpravili na različne dogodke.  
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V petek, 25.5. 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 četrtič. Idejo o medsebojnem 
sodelovanju in obiskovanju učencev pozdravljam in ocenjujem kot velik doprinos vsem 
udeležencem. Učenci so na izletu spoznali drugačno kulturo, videli delček veličastnega mesta, 
spoznali vrstnike v domačem okolju in občutili načine in pogoje njihovega izobraževalnega 
sistema, ki se precej razlikuje od našega. Vsi učenci so z navdušenjem opisali doživeto in dodali, 
da bi se še vrnili. Zaradi preteklih izkušenj in obiska Srbov v Sloveniji, so se nekateri učenci že 
poznali in se spoprijateljili že prej, samo vzdušje sproščenosti in zaupanja, pa je bilo tudi to leto 
ganljivo. Imeti prijatelje v drugih državah in drugih kulturah je neprecenljivo, saj se edino na tak 
način lahko res veliko naučiš tudi o sebi.. Tudi termin našega obiska je kljub aktivnostim v šoli 
dobrodošel, saj se učenci sprostijo in dobijo dodaten zagon za zaključek šolskega leta. 
Učenke sva spremljali učiteljici Ermina Kumalič in Meta Dobida Verdnik. 
 
 
Tečaji 
 
- 29. in 30. 1 2018 in 27. 2., 28. 2., 2. 3. 2018, tečaj alpskega smučanja za 3. in 4. razred, Meta 

Dobida Verdnik 
V Mojstrani nam je tudi letos uspelo izpeljati smučarski tečaj. V začetku leta smo izvedli 2 
smučarska dneva (29., 30. 1. 2018), potem pa se nam je zaradi vremena, zasedenosti učiteljev in 
aktivnosti učencev tečaj premikal iz tedna v teden in tako smo ga uspešno zaključili šele v marcu 
(27., 28. 2. in 2. 3.). Smučalo je 60 učencev 3.a, 4.a in 4.b razreda.  
Uvodno testiranje učencev nam je pokazalo, da je kar veliko učencev še v tretjem razredu 
popolnih začetnikov.  
Kljub temu, da se je naš tečaj letos res zavlekel vse do marca, pa smo lahko opazili velik napredek 
učencev, saj so imeli letos prvič letne karte in so nekateri res pridno nabirali smučarske izkušnje. 
Nekateri učenci so tako januarja začeli kot začetniki, zadnji dan na tekmi pa so se dostojno kosali 
z najboljšimi. 
Pri tečaju smo zaradi velikega števila učencev zopet potrebovali več zunanjih sodelavcev. Poleg 
razredničark Vesne Jus, Tine Gašperin in Špele Skodlar smo učence poučevali zunanji sodelavci – 
učitelji Kofler sports 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. razreda, Rok Brezavšček 
 
Izpeljali smo 20-urni tečaj plavanja. V učnem načrtu za osnovne šole je v 1. triletju obvezen 20-
urni tečaj plavanja. Učenje smo izpeljali letos prvič v enem delu. S tečajem smo skušali doseči 
naslednje cilje:  
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 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 4 skupine. Delo je potekalo v dveh delih, z 
vmesnim krajšim odmorom za malico. Ob koncu drugega dela tečaja je 21 učencev uspešno 
preplavalo 50m 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.  
 
 
- 26. 3. do 29. 3. 2018, tečaj teka na smučeh za učence 6. razreda, Rok Brezavšček 

 
Za učence 6. razreda smo tečaj teka na smučeh izpeljali na tekaški progi v Ratečah in Planici. Tečaj 
je potekal 3 dni. Od ponedeljka do srede. Zaradi slabega vremena smo tečaj predčasno prekinili. 
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, 
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 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 2018, plesni tečaj klasičnega plesa za učence 9. razreda, ki so nastopili na valeti ob 

zaključku šolskega leta. Tečaj je organizirala plesna šola Cha-cha. 
 
 

13 Šolska svetovalna služba 

I. Učenje in poučevanje 
Pomladi je bilo po postopkih odkrivanja nadarjenih učencev identificiranih 8 nadarjenih učencev 
iz 4. in 5. razreda. Za 26 od 33 že prepoznanih nadarjenih učencev se je delo vršilo na osnovi 
individualiziranih programov. Tudi v letošnjem letu smo učencem in staršem ponudili evalvacijo 
programa v obliki vprašalnika. Učenci so bili z dejavnostmi, ki so se jih udeležili, zadovoljni, 
izpostavili pa so slabo informiranost o dejavnostih za nadarjene učence; podobna stališča so imeli 
tudi nekateri starši. V prihodnjem letu se mi zdi smiselno, da se del programa z nadarjene učence 
pripravi že vnaprej in da se učence sproti seznanja s projekti, ki bodo potekali v okviru dela z 
nadarjenimi učenci. Še vedno pa se mi zdi bistvenega pomena tudi aktivna vloga učencev pri 
oblikovanju programa in dogovarjanju z učitelji glede prilagoditev pouka. 
Sodelovala sem pri spremljanju učencev z odločbami (13 učencev) in vlaganju zahtev za postopke 
usmerjanja učencev (4 učenci).  
V 6. razredu sem v mesecu januarju izvedla skupno delavnico za učence in starše na temo učenja, 
učnih metod in navad, zaradi majhne udeležbe sem na to temo izvedla še razredno uro v tem 
razredu: Kako se učiti.  
V obeh četrtih razredih sem izvedla delavnico za seznanitev z metodami in tehnikami učenja, v 7. 
razredu sva v sodelovanju z učiteljico družboslovja pripravili uro: Kako se učiti GEO? 
V področje učenja in poučevanja umeščam tudi vsebino skupnosti učencev ter otroškega 
parlamenta, ki je bila v tem letu Šolstvo in šolski sistem. Učenci so v okviru razrednih skupnosti 
ter skupnosti učencev šole kritično razmišljali o tem, kaj vse šola je, kakšni so cilji 
osnovnošolskega izobraževanja, kako le-te dosega ter predlagali izboljšave šolskega sistema. 
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II. Šolska kultura, vzgoja, klima in red 
V šolsko kulturo in razvijanje pozitivnejše klime sem se vključevala prek sodelovanja z 
učitelji/razredniki, izvajanja razrednih ur, preventivnih delavnic in projektov, podpore Pravilom 
šolskega reda ter analize vzgojne problematike na šoli.  
V 3. razred sem se poleg sodelovanja z razredničarko in starši vključevala z razgovori z učenci ob 
kršitvah pravil ter individualnem spremljanju učencev. 
V delo s 5. razredom sem se vključevala preko načrtovanja in sodelovanja z razredničarko, 
razrednih ur, individualnih pogovorov ter ukrepanj ob kršitvah Pravil šolskega reda.  
Na predmetni stopnji je bilo največ vzgojno vedenjskih težav v 9. razredu. Šolska pravila je bilo 
potrebno obnavljati tekom celega leta. K ukvarjanju z razredno problematiko smo pristopali 
razrednik, učitelji, svetovalna delavka in ravnateljica.  
 

III. Telesni, osebni in socialni razvoj 
Pri individualnih obravnavah smo timsko sodelovali razredniki, svetovalna delavka, 
starši/skrbniki. Po potrebi smo se povezovali z zunanjimi institucijami (CSD, ZD). Na osnovi 
podpisanega soglasja sem vodila individualno obravnavo s 4 učenci.  
Na področju telesnega, osebnega in socialnega razvoja sem izpeljala sledeče preventivne 
projekte in delavnice: 

Razred Delavnice 

1.-5.r.  Povabimo sonce v šolo (delavnice ob tednu otroka, 
oktober 2017) 

2.r.  Kako se postavim zase (9. 3. 2018) 
 Ups, naredil-a sem nekaj narobe … (25. 5. 2018) 

3.r.  Na igrišču med prijatelji – reševanje odnosnih problemov 
(7. 6. 2018) 

4.a  Podariti… (7. 6. 2018) 

5.r. 
  

 Pomoč v stiski (27. 11. 2017) 
 Naši odnosi (16. 1. 2018) 
 Kako se postaviti zase (2.2.2018) 
 Kaj se lahko zgodi, ko se postavim zase (5. 4. 2018) 

6.-8.r.  Prikrita nestrpnost – ignoriranje in izločevanje (delavnice 
ob mednarodnem dnevu strpnosti, projekt Eksene, 
oktober/november 2017) 

7.r.  Ko zaradi treme in strahu pozabim na znanje… (11. 1. 
2018) 

8.r.  Namesto prikrite nestrpnosti v razredu… (28. 11. 2017) 

9.r.  Nasilje – kaj je, kako ravnati… (4. 9. 2017)  

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

Razred Delavnice 

1.r.  Glasbeno ustvarjalna delavnica (Društvo VZGON) 

2.r.  Moja družina (Društvo VZGON) 

3.r.  Kaj lahko storim, da se bolje počutim, ko sem jezen, 
žalosten, potrt II (Društvo VZGON) 

4.a  Kaj lahko storim, da se bolje počutim, ko sem jezen, 
žalosten, potrt II (Društvo VZGON) 
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4.b  Kaj lahko storim, da se bolje počutim, ko sem jezen, 
žalosten, potrt II (Društvo VZGON) 

5.r.   Naslikajmo čustva II (Društvo VZGON) 

6.-9.r.  Ogled filma Košarkar naj bo s pogovorom z režiserjem, g. 
Borisom Petkovičem (Linhartova dvorana Radovljica) 

vrtec  Ogled predstave Cepetavček (Gledališče Ku kuc, KUD 
Dovje). 

1.-9.r.  Nagradni natečaj (odzivi na dejavnosti v preventivnem 
mesecu) 

 
PREVENTIVNE DEJAVNOSTI ZA STARŠE 
Staršem in učiteljem je bilo 26.3.2018 iz sredstev LAS občine Kranjska Gora ponujeno predavanje 
ga. Simone Levc z naslovom »Vzgajamo samostojen in odgovorne otroke«. 
 

IV. Šolanje 
V 1. razred smo za šolsko leto 2018/19 vpisali 21 učencev, komisija za ugotavljanje pripravljenosti 
otrok za vpis v prvi razred je za enega otroka ugotovila, da je pripravljen na vstop v šolo.   
Tekom leta se je na našo šolo prepisala ena učenka.    
Ob koncu šolskega leta so vsi učenci uspešno zaključili razred. Z novim šolskim letom bo ena 
učenka nadaljevala šolanje v tujini.  
 

V. Poklicna orientacija  
Učenci 8. in 9. razreda so se v okviru tehniškega dne oktobra udeležili Vrtiljaka poklicev, ki je 
potekal na Šolskem centru Škofja Loka.   
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 9. razreda se je udeležilo projektnega dneva oz. dneva mladih raziskovalcev na 
Gimnaziji Jesenice, 4 učenci pa so postali dijaki za en dan na Biotehniškem centru Naklo 
(december 2017). 5 učencev in njihovih staršev se je v januarju udeležilo predstavitev družb 
skupine SIJ, predstavitve poklicev in si ogledalo proizvodnjo družbe SIJ Acroni januarju.  
 
V 7., 8. in 9.r. sem izvajala delavnice in razredne ure poklicne orientacije (Uvod v PO in 
samospoznavanje - 7.r., Poklici - 8.r., Poklici, ki me zanimajo - 8.r. ter Predstavitev SŠ sistema in 
programov - 9.r.). Starše učencev 9. razreda sem seznanjala s postopki vpisa.  
Z učenci 9. razreda (in njihovimi starši) sem vodila individualne razgovore. Za učence 8.r. in 
njihove starše sem izpeljala skupni delavnični roditeljski sestanek. 
Od 16-ih učencev, ki so se vpisali v srednješolske programe, se je 7 učencev odločilo za 
gimnazijske programe, 7 učencev se je vpisalo v 4-letni program strokovnih šol, 1 učenka se je 
vpisala na 3-letni program poklicne šole, 1 učenec pa bo šolanje nadaljeval v tujini.  
 

VI. Socialno ekonomske stiske 
S sredstvi občine in ministrstva smo krili stroške šole v naravi, prehrane ter enkratne denarne 
pomoči. 9 učencem smo subvencionirali šolo v naravi. Poleg učencev, ki so po odločbi CSD 
upravičeni do subvencije malice oz. kosila, smo kosilo z občinskimi sredstvi subvencionirali še 8 
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učencem (7 celih regresiranih kosil ter 1 polovična subvencija kosila). Enkratno denarno pomoč 
je dobilo 9 družin (16 učencev), ki so materialno pomoč najbolj potrebovale.  
Vključevali smo se v humanitarne akcije zbiranja tople obutve (Alpina) ter akciji »Pokloni zvezek« 
(Karitas Slovenije).  
Sodelovali smo z zunanjimi institucijami (DPM Dovje Mojstrana, CSD Jesenice, ZPM Moste Polje).  
 
 

Šolska svetovalna delavka: 
Nives Košir Maček 

 
 

14 Šolska knjižnica 

I. Strokovno bibliotekarsko delo 
Nabava knjižnega gradiva 
Z nakupom in darili smo v šolskem letu 2017/18 fond knjižnice obogatili s 129. enotami novih 
knjig  in  10. strokovnih  priročnikov za učitelje. Pri nabavi gradiva sem upoštevala potrebe za 
Cankarjevo tekmovanje, Epi bralno značko ter bralno tekmovanje Knjižni molj.  Pri nabavi gradiva 
sem sodelovala tudi z učiteljicami razrednega pouka, potrebno je bilo uskladiti knjižna gradiva z 
novimi berili. 
 
Strokovna obdelava knjižničnega gradiva 
Vso novo gradivo v šolski knjižnici je ustrezno računalniško obdelano in opremljeno s črtno kodo 
ter urejeno po področjih oz. po klasifikaciji UDK. 
Na novo sem uredila postavitev knjižnega gradiva za najmlajše bralce, knjige z velikimi tiskanimi 
črkam sem prestavila na bolj priročno mesto, kjer je izbor možen več bralcem naenkrat. 
Večkratne želje učencev po stripih in slikopisih, so sprožile akcijo po ločitvi le teh od ostalega 
gradiva na ločeno knjižno polico. 
 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 saj se v prihodnjih mesecih pripravlja 
inventura ob prehodu knjižnice na sistem Cobiss. 
 

II. Pedagoško delo 
Bibliopedagoško delo 
V letošnjem letu smo zabeležili 3656 obiskov, uporabniki so si izposodili 3787 enot.  
 
Najbolj brane otroške zbirke so bile: 

1. strokovne knjige za mlajše učence  
2. zbirka Grozni Gašper 
3. knjige o princeskah  
4. knjige iz zbirke Peter Nos 
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Najbolj brane knjige so bile: 
1. Črviček Črt, Ribek (velike tiskane črke) 
2. Jure kvak kvak 
3. Blazno resno o šoli 
4. Lipko in KošoRok 
5. Babica v supergah 
6. Harry Potter 

Obiski 1. razreda v knjižnici so bili tudi letos najpogostejši na razredni stopnji, dogovorjen termin 
v ponedeljek zjutraj je primer dobre prakse. Med učenci predmetne stopnje so najpogosteje 
knjižnico obiskovali učenci 6. razreda, obiskovali so jo med odmori in po pouku. 
Šolsko knjižnico so obiskovale tudi vrtčevske skupin, najpogosteje pa so si knjižnično gradivo 
izposojale Sovice. 
 
 
Bibliopedagoško delo z oddelki  
 
V šolskem letu 2017/18 so  knjižnično informacijska znanja zajemala 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.  
 
Bralna značka 
 
Za pridobitev Finžgarjeve bralne značke je bilo potrebno prebrati 5 knjig po lastni izbiri, ki so 
obsegala vsaj 100 strani. Knjige so učenci predstavljali individualno ali pa v manjših skupinah, kjer 
so imeli priložnost knjigo predstaviti čisto po svoje ali pa z usmerjenimi vprašanji.  
V letošnjem letu je bralno značko opravilo 6 učencev  6.razreda, 4. učenci 7. razreda, 3 učenke 8. 
razreda in 6. učencev 9. razreda, ki so postali naši »Zlati značkarji«, saj so za bralno značko brali 
vseh 9 let. 
 
Vrtčevska bralna značka 
 
V letošnjem šolskem letu sem otrokom in staršem v vrtcu ponudila Vrtčevsko bralno značko-
Družinsko branje. V spodbudo družinskemu branju sem omogočila izposojo gradiv v šolski 
knjižnici v popoldanskem času enkrat na mesec, pripravila krajši zbir nasvetov in idej za branje, z 
učiteljico Polono Žagar sem oblikoval priporočilni seznam gradiv ter oblikovala zbirni kartonček. 
Za osvojitev bralne značke je bilo potrebno prebrati najmanj 7 slikanic ter narisati preprosto 
risbico 
V projekt Družinskega branja se je prijavilo 15 družin od tega jih je 13 redno obiskovalo knjižnico 
in ob zaključku bralne značke je 7 otrok oddalo zbirni kartonček ter prejelo priznanje, vsi pa so 
prejeli Ostržkovo značko za motivacijo. 
 
Sodelovanje v projektih 
Sodelovali smo pri projektu Rastem s knjigo, katerega smo letos izvedli v kombinaciji 7. in 8. 
razreda. Obiskali smo Splošno knjižnico Jesenice, kjer so učenci 7. razreda ob zaključku v dar dobili 
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knjigo Miha Mazzinija: Zvezde vabijo, učenci 8.razreda pa so v dar prejeli knjigo Vinka 
Moderndorferja: Kit na plaži. 
 
Ob 500. obletnici reformacije sem v sodelovanju z učiteljico geografije in zgodovine pripravila 
knjižnično razstavo Trubarjevih del ter kratek kviz. 
 
Za kulturni praznik 8. februar se je v knjižnici odvijala usmerjena razstava o Prešernovem življenju 
in njegovih delih, ki je bila pozornemu očesu lahko v pomoč pri reševanju kviza, premetanke in 
igrice od A do Ž na temo našega pesnika 
April, mesec s knjigo in knjižnico smo začeli z 2. aprila ob Mednarodnem dnevu knjig za otroke. V 
tem prvem tednu so se učenci prostovoljci preizkusili v branju  pravljic otrokom v našem vrtcu in 
se še s krajšo aktivnostjo oz. delavnico navezali na prebrano zgodbo. Sodelovalo je 10 učenk in 
vse skupine vrtca. 
Nadaljevali smo s projektom »Menjaj branje za sanje«, kjer so si učenci med seboj izmenjali 
knjige, ki so jih opremili z mislijo, posvetilom ali citatom in v zameno domov odnesli knjigo, katere 
zgodbe še niso poznali ali prebrali. 
Naš mesec knjige smo zaključili v šolski knjižnici v okviru projekta » Noč knjige«, 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 smo sodelovali pri nabavi gradiv za tekmovanja, domače branje, bralne značke in 
usklajevali gradiva z učnimi načrti.  
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, ki so vezane na domače branje. Še 
posebej smo bili letos veseli povabila na srečanje naših učencev s pisateljem, prevajalcem, 
komikom, improvizatorjem Boštjanom Gorencem-Pižamo. 
Sodelovali smo z različnimi založbami, ki so nam priskočile na pomoč z gradivi za učitelje in pri 
urejanju gradiv za učbeniškega sklada. 
 

V. Učbeniški sklad 
V šolskem letu 2017/2018 si je učbenike iz učbeniškega sklada izposodilo 179 učencev od 2. do 
9. razred. Izposojo in prenovo učbenikov je v celoti subvencioniralo MIZŠ.  
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VI. Cobiss 
 
V skladu z Zakonom o knjižničarstvu je tudi naša šola začela z vključitvijo šolske knjižnice v 
nacionalni bibliografski sistem Cobiss. Z Institutom informacijskih znanosti (IZUM) smo sklenili 
pogodbo o sodelovanju v sistemu Cobiss in postali polnopravna članica. Sledilo je izobraževanje 
in priprava na prehod iz starega knjižničnega sistema WinKnj na sistem Cobiss. 
 

Šolska knjižničarka: Lea Kalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
1. Tekmovanja in dosežki učencev v šolskem letu 2017/18 
2. Podrobne analize NPZ  
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