ŠOLA, DOBER DAN
obvestila staršem
2021/2022

Neža Šuligoj, 2.b

»Ne živi v preteklosti, ne sanjaj o prihodnosti, osredotoči se na sedanji trenutek.« (Buda)

OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
Zabreznica 4, 4274 Žirovnica
Tel.: 04/5 809 150 faks: 04/5 809 155 e-pošta: info@os-zirovnica.si

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši, cenjene sodelavke in sodelavci,
čas počitnic se je iztekel. Pred nami je novo šolsko leto, kar pomeni nove izzive, nove naloge, nova
znanja in nove ovire, s katerimi se bomo spopadali in jih s skupnimi močmi premagovali.
V letošnjem šolskem letu bo prag šole prestopilo 410 učenk in učencev. 1. september bo prav
poseben dan za 40 prvošolk in prvošolcev. Šola nas čaka urejena in pripravljena. Med počitnicami
smo posodobili nekaj učilnic, nabavili nekaj opreme in učnih pripomočkov, ki bodo omogočali, da
bo pouk lahko še kakovostnejši, zanimivejši in aktivnejši.
Že v drugo šolsko leto vstopamo skupaj z epidemijo. Ukrepi, ki smo jih bili vajeni v preteklem letu,
bodo izgleda stalnica tudi v letošnjem šolskem letu. Trenutna epidemiološka slika v Sloveniji je
takšna, da bodo izobraževanje v šoli lahko pričeli vsi učenci. Naša skupna odgovornost je, da
poskrbimo, da tako tudi ostane. V šoli bomo poskrbeli za varno okolje in ga takšnega tudi ohranjali
skupaj z vašo pomočjo, spoštovani starši. Vljudno vas prosimo, da glede epidemije upoštevate
smernice in priporočila zdravstvene stroke.
Kljub epidemiji naj bo pričetek in nadaljevanje šolskega leta poln zanosa, pričakovanj, upanja,
načrtov in zastavljanja ciljev. V letošnjem šolskem letu smo si poleg odpravljanja primanjkljajev
nastalih zaradi poteka pouka na daljavo zastavili poglavitna cilja, ki sta vezana na ustvarjanje učnih
okolij za 21. stoletje – formativno spremljanje ter vzpostavljanje, razvijanje in krepitev varnega in
spodbudnega učnega okolja. Skupaj bomo torej vzpostavljali okolje usmerjeno v učenca, kjer sta
najpomembnejši nalogi učenje in poučevanje, ob medsebojnem spoštovanju, pomoči, solidarnosti,
sočutju, ob upoštevanju različnosti in soustvarjanju kulturnega okolja.
Naj bo novo šolsko leto uspešno, z mnogo pridobljenega znanja in novih izkušenj.
Srečno,
Erika Melihen
ravnateljica

»Vse, kar si lahko predstavljamo, je resnično.« (Pablo Picasso)

Rebeka Modrijan, 8. b
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OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
VIZIJA: S spoštovanjem, odgovornostjo, delavnostjo in znanjem gradimo prihodnost.
Ravnateljica šole: Erika MELIHEN

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Aleksandra DONOŠA
Pomočnica ravnateljice za šolo: Vanja ZULJAN

Vrtec: 173 otrok – 9 skupin
Osnovna šola: 414 učenk in učencev – 19 oddelkov
Oddelki podaljšanega bivanja: 163 učenk in učencev – 7 oddelkov
Šolska svetovalna služba: Irena PIRC
Šolska knjižnica: Polona KUS
Vodja šolske prehrane: Saša HLADNIK
Računovodskoadministrativna dela:
Blanka TRAMTE
Magda PAPLER
Marija DOBRAVEC

Šolska kuhinja:
Andraž VOZELJ
Renata PRISTAVEC
Tanja PAJEK
Marija VALENTINČIČ
Mateja BALOH
Tatjana PRIMC
Nina MRAK

Tehnično-vzdrževalna
dela:

Čiščenje:

Janez TAVČAR
Matevž MLINAR

Marija VALENTINČIČ
Zdenka KOŠIR
Radojka KOVAČEVIČ
Gordana DABIŽLJEVIČ
Marjeta KOVAČ
Romana JALEN
Anica ARNOL
Nina MRAK
Ljubinka GLIGORIĆ

ORGANI OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA
Svet šole je glavni organ upravljanja, mandat članom traja štiri leta. Svet šole sestavljajo trije
predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Predsednik sveta
šole je Grega Pungaršek. Članom sveta se bo mandat iztekel 5. januarja 2022.
V tem mandatnem obdobju svet šole sestavljajo Grega Pungaršek, Veronika Pšenica, Katja Lah,
Sabina Tavčar, Maša Harej, Nino Rejc, Mirjam Fain, Matej Frohlich Novkovič, in Katja Zupan.
Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavlja ga po en predstavnik
staršev iz vsakega oddelka vrtca in šole. Mandat staršev v svetu traja dve leti, predsednik je Matej
Frohlich Novkovič.
Pedagoški vodja in poslovodni organ osnovne šole je ravnateljica.
Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi strokovni delavci šole.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v
posameznem oddelku.
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POMEMBNEJŠE TELEFONSKE ŠTEVILKE
Tajništvo
Ravnateljica
Pomočnica ravnateljice
Svetovalna delavka
Zbornica
Knjižnica
Kuhinja
Vrtec
Podaljšano bivanje 1
Podaljšano bivanje 2
Podaljšano bivanje
Mobilni telefon za šolo v naravi

5809 150
5809 151
5809 152
5809 156
5809 154
5809 157
5809 159
5809 160
070 101 590
070 101 587
041 815 224
040 711 581

URADNE URE
ponedeljek: 8.00–13.00
sreda: 10.30–14.00
petek: 10.30–13.00
Osnovna šola Žirovnica (v nadaljevanju: šola) je javni zavod; ustanovila ga je OBČINA ŽIROVNICA.
Dejavnosti šole so varstvo in vzgoja predšolskih otrok, osnovno izobraževanje v devetletni osnovni
šoli ter organizacija šolske prehrane.
Šolski okoliš obsega naslednja naselja: Breg, Moste, Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Vrba,
Doslovče, Smokuč in Rodine.
Publikacija Šola, dober dan je povzetek letnega delovnega načrta, ki ga svet šole vsako leto
sprejme in potrdi na redni seji konec meseca septembra. V publikaciji boste našli podatke o
dosežkih naših učencev v preteklem letu in informacije o poteku novega šolskega leta.

Neža Logar, 6.a
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UČITELJICE IN UČITELJI OSNOVNE ŠOLE ŽIROVNICA
Učiteljice in učitelji razredniki:
Razred/
oddelek

Skupaj Razredničarka/razrednik; poučuje

1. a

20

1. b

20

2. a

26

2. b

26

3. a

18

3. b

19
129

4. a

21

4. b

21

5. a

19

5. b

19

5. c

19

6. a

26

6. b

28

7. a

153
21

7. b

24

8. a

20

8. b

19

9. a

20

9. b

Katja Lah, razredni pouk; jutranje varstvo;
ID: urejanje šolske spletne strani; mlajša gledališka skupina 4. in 5. razred;
Barbara Pogačnik, druga učiteljica v 1. razredu; jutranje varstvo;
ID: mladi planinci 1. in 2. razred; kolesarski izpit;
Veronika Pšenica, razredni pouk;
ID: Bal-A-Vis-X v 1. razredu; računalništvo v 2. razredu;
Barbara Pogačnik, druga učiteljica v 1. razredu; jutranje varstvo;
ID: mladi planinci 1., 2. razred; kolesarski izpit;
Mojca Velepec, razredni pouk; jutranje varstvo;
ID: mlajša gledališka skupina 4. in 5. razred;
Irena Bohinec, razredni pouk; jutranje varstvo;
ID: mladi planinci 1. in 2. razred;
Meta Zupan, razredni pouk; podaljšano bivanje;
ID: kolesarski izpit; čebelarski krožek;
Jolanda Klobasa, razredni pouk; jutranje varstvo;
ID: likovno urejanje šolskega prostora;
UČENCEV OD 1. DO 3. RAZREDA
Majda Rikanović, razredni pouk;
ID: Bal-A-Vis-X v 1. in 4. razredu;
Petra Sedminek Malnar, razredni pouk;
ID: zeliščarstvo šolskega vrta;
Petra Jenko, razredni pouk;
ID: kuharski krožek za učence 5. razreda;
Anja Lukan, razredni pouk; podaljšano bivanje;
Ana Oblak, razredni pouk, podaljšano bivanje;
ID: pravljični krožek za učence od 1. do 3. razreda;
Saša Eržen, podaljšano bivanje; geografija; domovinska in državljanska
kultura in etika; IP: filmska vzgoja; ID: gledališka skupina od 6. do 9.
razreda;
Matjaž Silič, šport; IP: izbrani šport odbojka; šport za zdravje; ID: igre z
žogo za 2. in 3. razred;
UČENCEV OD 4. DO 6. RAZREDA
Renata Berce, matematika;
Suzana Jenko, šport; IP: šport za sprostitev; ID: naj športnik;
Nataša Černe, tuji jezik angleščina;
Maša Harej, šport; podaljšano bivanje; IP: šport za sprostitev;
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Gregor Pungaršek, matematika, tehnika in tehnologija; NIP: tehnika in
tehnologija v 4., 5. in 6. razredu; ID: priprava na kolesarsko tekmovanje;
računalniški krožek v 2. razredu; robotika; IP: elektrotehnika z robotiko;
Slavica Magdič, glasbena umetnost; ID: otroški in mladinski pevski zbor;
priprava kulturnih prireditev;

124

UČENCEV OD 7. DO 9. RAZREDA

406

UČENCEV OD 1. DO 9. RAZREDA

ID: interesna dejavnost
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Učiteljice in učitelji podaljšanega bivanja:
OPB 1
OPB 2
OPB 3
OPB 4
OPB 5
OPB 6
OPB 7

Barbara Letonja
Barbara Letonja, Florijan Likar, Maja Jazbec
Marija Jerala, Maja Jazbec
Saša Eržen, Saša Habjan, Polona Kus
Maša Harej, Maja Jazbec
Saša Hladnik, Anja Lukan, Polona Kus, Eda Drmota, Nataša Šturm,
Meta Čuk, Maja Jazbec
Saša Habjan, Maša Harej

Učiteljice in učitelji nerazredniki:






















Magda Češek, likovna umetnost; tehnika in tehnologija, IP: likovno snovanje 3
Meta Čuk, zgodovina, likovna umetnost; podaljšano bivanje IP: likovno snovanje 2;
dekoracija šole
Eda Drmota, tuji jezik angleščina, NIP: angleščina v 1. razredu; podaljšano bivanje
Borut Fajfar: fizika; tehnika in tehnologija, računalnikar; IP: obdelava gradiv – les
Saša Habjan, podaljšano bivanje
Saša Hladnik, biologija; kemija; gospodinjstvo; podaljšano bivanje; vodja šolske prehrane; IP:
poskusi v kemiji; sodobna priprava hrane; ID: kuharstvo za učence 6. razreda
Maja Jazbec, podaljšano bivanje; IP: nemščina 1; nemščina 2; nemščina 3; NIP: nemščina v
4., 5. in 6. razredu ter nemščina v 7., 8. in 9. razredu
Marija Jerala, pedagoginja; jutranje varstvo; podaljšano bivanje; svetovalno delo; dodatna,
individualna in skupinska pomoč učencem; koordinatorka za delo z nadarjenimi; šolska
skupnost učencev; svetovalno delo
Metka Jerman, slovenščina; ID: debatni krožek
Karmen Kosem, tuji jezik angleščina
Polona Kus, knjižničarka; mladinski tisk; učbeniški sklad
Florijan Likar, zgodovina; podaljšano bivanje; jutranje varstvo
Leja Mehmedovič, specialna in rehabilitacijska pedagoginja; individualna in skupinska pomoč
učencem; dodatna strokovna pomoč učencem; ID: Bal-A-Vis-X
Magda Papler, ID: računalništvo za učence 3. razreda
Irena Pirc, psihologinja; šolska svetovalna delavka; strokovna pomoč učencem; ID:
prostovoljstvo
Lidija Skoporec Knafelj, slovenščina; urejanje šolske spletne strani; priprava kulturnih
prireditev; IP: radio; ID: gledališka skupina od 6. do 9. razreda
Saša Sprinčnik, matematika
Nataša Šturm, biologija; naravoslovje; gospodinjstvo; podaljšano bivanje; IP: rastline in človek
Jure Valjavec, NIP: računalništvo
Vanja Zuljan, pomočnica ravnateljice; geografija, IP: turistična vzgoja; življenje človeka na Zemlji
Darija Zupan, defektologinja; individualna strokovna pomoč učencem; dodatna strokovna pomoč
učencem

OBVEZNI PROGRAM IN OBLIKE DIFERENCIACIJE
1. Obvezni izbirni predmeti
Izbirni predmeti so priložnost, da učenci del predmetov v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju
izberejo po svojih željah; pri tem upoštevajo svoja nagnjenja, sposobnosti, pa tudi bodoče poklicne
odločitve. Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih
PUBLIKACIJA - Šola, dober dan 2021/22
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področij, ki jih zanimajo.
Na osnovi analize prijav ter razgovorov z učenci in njihovimi starši, pa tudi v skladu z zakonskimi
predpisi smo za letošnje šolsko leto izoblikovali 17 izbirnih predmetov: nemščina 1, 2, 3; likovno
snovanje 2, 3; turistična vzgoja; življenje človeka na Zemlji; izbrani šport odbojka; šport za sprostitev;
šport za zdravje; obdelava gradiv – les; elektrotehnika z robotiko; sodobna priprava hrane; rastline
in človek; poskusi v kemiji; filmska vzgoja in radio.
Učenec v 7., 8. in 9. razredu izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri
ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim
programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

2. Neobvezni izbirni predmeti
V šolskem letu 2020/2021 so šole lahko ponujale pet neobveznih izbirnih predmetov:
računalništvo, šport, umetnost, tehnika in tuji jezik učencem v 3., 4. in 5. razredu, ter tuji jezik
učencem 7., 8. in 9. razreda. Učenci so tako imeli možnost izbrati neobvezni izbirni predmet, ni pa
bilo nujno, da so si ga tudi izbrali. Če se je učenec odločil za obiskovanje neobveznega
izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Pri tem predmetu bo ob koncu
leta tudi ocenjen. Neobvezni izbirni predmet obsega 35 šolskih ur letno, tuji jezik pa 70 šolskih ur
letno.
Na osnovi analize prijav bomo v 4., 5. in 6. razredu v letošnjem šolskem letu izvajali eno skupino
računalništva, dve skupini tujega jezika (nemščina) in tri skupine tehnike. V 7., 8. in 9. razredu
bomo izvajali eno skupino neobveznega izbirnega predmeta nemščina.
V 1. razredu lahko učencem ponudimo neobvezni izbirni predmet angleščina. Na osnovi prijav
bomo v tem šolskem letu izvajali dve skupini.

3. Dnevi dejavnosti
Po predmetniku bomo organizirali naravoslovne (ND), tehniške (TD), kulturne (KD) in športne
dneve (ŠD). Vsi dnevi dejavnosti so sestavni del Letnega delovnega načrta 2021/2022 in
se obravnavajo na svetu šole.
RAZRED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TD
3
3
3
4
4
4
4
4
4

ND
3
3
3
3
3
3
3
3
3

KD
4
4
4
3
3
3
3
3
3
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ŠD
5
5
5
5
5
5
5
5
5

»Pogum je najpomembnejša
človeška lastnost, saj je
podlaga za vse druge
vrline.« (Winston Churchil)
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Tehniški dnevi
Na tehniških dnevih učenke in učenci opazijo tehnični problem v
svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo.
Razvijajo pozitiven odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo
njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo
podatke o tehničnih zbirkah ter primerjajo svoje ugotovitve s
podatki iz strokovne literature.
1. razred

2. razred

Vozilo iz
lesa

Izdelki iz
različnih
materialov za
novoletni
bazar

Izdelava
lutk iz
papirja

Prostorsko
oblikovanje

/

3. razred
Ogled
proizvodnje
nogavic,
izdelava
igrače po
načrtu

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Vozilo

Astronomija

CICICAD1

Požarna
varnost

CICI-CAD3

Vozim,
vendar ne
hodim

Opazovanje
vremenskih
pojavov

Čebelarska
pot

HE Moste,
vodni hram

Požarna in
prometna
varnost

Papir 1

CICI-CAD2

Kovine in
obisk muzeja
železarstva

Novoletna
okrasitev

Okrasni izdelki
iz lesa z
žebljički

Obdelava
materialov
(les, papir,
žica, plastika)

Svetilnik

Bistra in
Tehniški
muzej

Papir 2

Izdelek iz
lesa
(stolček)

Delavnica:
obdelava
podatkov

Obdelava
podatkov

/

Kolo,
spretnostna
vožnja na
poligonu

Izdelava
izolacijske
torbe

Kozolec

Ustvarjanje
iz
odpadnega
materiala

Likovnotehniške
delavnice

Meritve
(tok,
napetost)

/

Naravoslovni dnevi
Učenke in učenci na naravoslovnih dnevih aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo
teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom, in ga povezujejo v nove miselne
strukture. Dejavnosti, pripravljene na naravoslovnih dnevih, jih spodbujajo k samostojnemu
in kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik
raziskovalnega dela (terensko, laboratorijsko delo itd.). Učenci in učenke aktivno opazujejo,
spoznavajo in doživljajo pokrajino kot celoto in posamezne sestavine okolja, spoznavajo in
razumejo sobivanje človeka in narave. Intenzivno doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in
vrednote, oblikujejo pozitiven odnos do narave, življenja, učenja in dela.

Rebeka Globevnik, 4.a
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1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Požarna in
prometna
varnost

Požarna in
prometna
varnost

Požarna in
prometna
varnost

Požarna in
prometna
varnost

Izvir Soče in
botanični vrt
Julijana

Požarna in
prometna
varnost

Zdrav zajtrk
in bonton pri
mizi

Požarna
varnost

Požarna
varnost

Jalnova
rojstna hiša
Arboretum
in cerkev
Volčji Potok
sv.
Klemena

Ravnanje z
odpadki

Postojnska
jama,
Predjamski
grad

Rastlinski
organi Arboretum
Volčji Potok

Sistematika
rastlin in
živali

Rastlinstvo in
živalstvo
planinskega
sveta

Energija,
fizikalni in
kemijski
poskusi

Pocarjeva
domačija in
izvir Save
Dolinke

Obisk
Letališča J.
Pučnika in
Kamnika

Travnik

Mlaka

Dan zdravja

Antimuzej
in TNP

Čebelar

Obisk
živalskega
vrta

Naš kraj

TNP Bohinj

Športni dnevi
Učenke in učenci na športnih dnevih zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in
ustvarjalnosti, se tam sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje,
spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo trajne športne navade.
Šola mora v vseh razredih organizirati pet športnih dni. V primeru slabega vremena bomo
načrtovani športni dan nadomestili s športnim dnem, ki bo ustrezal vremenskim pogojem.
1. razred

2.–5. razred

6.–7. razred

8.–9. razred

Planinski pohod

Planinski pohod

Sankanje

Smučanje, pohod, sankanje

Sankanje

Smučanje, pohod, sankanje

Atletika

Atletika

Atletika in igre z žogo
(medrazredna tekmovanja)

Atletika in igre z žogo
(medrazredna tekmovanja)

Rolanje, kolesarjenje

Orientacijski pohod

Vodne aktivnosti (preizkus
plavanja), igre z žogo

Kolesarjenje, veslanje

Planinski pohod
Planinski pohod
Smučanje, pohod, sankanje, Smučanje, pohod, sankanje,
tek na smučeh, drsanje z
tek na smučeh, drsanje z
dodatnimi aktivnostmi
dodatnimi aktivnostmi
Smučanje, pohod, sankanje, Smučanje, pohod, sankanje,
tek na smučeh, drsanje z
tek na smučeh, drsanje z
dodatnimi aktivnostmi
dodatnimi aktivnostmi

Kulturni dnevi
Učenke in učenci na kulturnih dnevih spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna
področja, naravne vrednote in vrednote človeške družbe ter jih med seboj povezujejo. V izvajanju
kulturnih dni so učenke in učenci aktivni, dejavnosti načrtujejo ter sprejemajo, doživljajo in se
izražajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter
odraslih. Razvijajo ustvarjalnost, sposobnost dojemanja spoznanj družboslovnih ved in jezikoslovja,
doživljanje umetniške besede, barv, oblik, zvoka in giba ter prepoznavanje, razumevanje in kritično
vrednotenje pokrajine in njenih sestavnih delov.
1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

Ogled
gledališke
predstave

Ogled
gledališke
predstave

Ogled
gledališke
predstave

Ogled
gledališke
predstave

Ogled
gledališke
predstave

Ogled
gledališke
predstave
in obisk
Celice

Ogled
gledališke
predstave
in obisk
NUK-a

Filmsko
gledališče

Šolski
muzej in
učna ura
lepopisa

Filmsko
gledališče

Filmsko
gledališče
in pot
kulturne
dediščine

Filmsko
gledališče
in pot
kulturne
dediščine

Filmsko
gledališče

Filmsko
gledališče
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8. razred
Ogled
gledališke
predstave in
ogled
parlamenta
ali razstave
Filmsko
gledališče in
pot kulturne
dediščine

9. razred
Ogled
gledališke
predstave
in muzej
iluzij
Filmsko
gledališče
in
Linhartovo
mesto
9

Tržnica na
Stari Savi

Finžgarjeva
rojstna hiša

Glasbene in Cerkev sv.
likovne
Marka,
delavnice v rojstna hiša
Groharjevi
F.
hiši
Prešerna
Narodna
galerija Gal v
galeriji

Blejski grad

Koncert in
obisk
Narodnega
muzeja

Koncert in
obisk
Ljubljanskega
gradu

Koncert,
muzej ali
galerija

Koncert,
muzej ali
galerija

Koncert,
muzej ali
galerija

Koncert,
muzej ali
galerija

/

/

/

/

/

/

Vsi zgoraj navedeni dnevi dejavnosti se med letom lahko spremenijo. Na to vplivajo enkratni
dogodki, ki so razpisani med letom in jih pri načrtovanju ne moremo predvideti.

4. Manjše učne skupine v 8. in 9. razredu
V šolskem letu 2021/2022 bomo pri pouku slovenščine, matematike in angleščine v 8. in 9.
razredu izvajali pouk v manjših učnih skupinah, v skladu s 40. členom Zakona o osnovni šoli.
Pouk bo vse leto potekal v manjših učnih skupinah. Po normativu bodo v 8. in 9. razredu tri
manjše učne skupine. Učencu učno skupino določi učitelj, ki predmet poučuje. Soglasje
staršev za to ni potrebno.

5. Dodatna strokovna ter individualna in skupinska pomoč
Dodatno strokovno ter individualno in skupinsko pomoč bodo vodile specialne pedagoginje,
pedagoginja in psihologinja ter učitelji posameznih predmetnih področij. Namenjena je učencem s
posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno
strokovno pomočjo oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto
in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami.

6. Nadarjeni učenci
Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne
dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja
ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter
jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge
oblike dela.

Gašper Korošec, 7.a
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RAZŠIRJENI PROGRAM
1. Varstvo učencev
Šola bo organizirala jutranje varstvo za učence 1. razreda od 6.30 do 8.15.

2. Podaljšano bivanje
Za učence od 1. do 5. razreda je po pouku organizirano podaljšano bivanje od 11.55 do 16.05. V
podaljšano bivanje so vključeni učenci, ki jih starši v mesecu maju prijavijo za naslednje šolsko
leto. Naknadne prijave je možno upoštevati le, če oddelki niso polno zasedeni. Zaradi
racionalizacije delovnega časa učiteljic, ki vodijo te oddelke, se otroci ob zmanjšanem številu
združujejo z drugimi oddelki.
Učenci ostajajo v oddelku podaljšanega bivanja (OPB) do dogovorjene ure. Zaradi varnosti in
odgovornosti šole lahko učitelj v OPB predčasno spusti otroka iz šole samo s pisnim obvestilom
staršev.

3. Interesne dejavnosti
Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo vrsto interesnih dejavnosti, v katere se
učenci vključijo prostovoljno. Sezname in prijavnice za interesne dejavnosti za posamezne razrede
bodo učenci dobili ob začetku šolskega leta. V šolskem letu 2021/2022 bomo izvajali
naslednje interesne dejavnosti:
RAZRED
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

INTERESNA DEJAVNOST
planinski krožek, pravljični krožek, otroški pevski zbor
planinski krožek, otroški pevski zbor, igre z žogo, branje s pomočjo efekt generatorja, pravljični krožek
otroški pevski zbor, planinski krožek, likovna ureditev šole, računalništvo, pravljični krožek, Bal-A-vis-X
planinski krožek, otroški pevski zbor, zeliščarstvo šolskega vrta, mlajša gledališka skupina, likovna ureditev šole,
kolesarski izpit, atletika
planinski krožek, mladinski pevski zbor, kuharski krožek, zeliščarstvo šolskega vrta, mlajša gledališka skupina,
čebelarski krožek, robotika, atletika
prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gledališka
skupina, mladi kolesarji, kuharski krožek
prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gledališka skupina,
mladi kolesarji, debatni klub
prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gledališka skupina,
mladi kolesarji, debatni klub, podjetniški krožek
prostovoljstvo, čebelarski krožek, dekoracija šole, planinski krožek, mladinski pevski zbor, gledališka skupina,
mladi kolesarji, debatni klub, podjetniški krožek

Kaja Bohinec, 8.a
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4. Dodatni in dopolnilni pouk
Dopolnilni in dodatni pouk bomo organizirali za učence od 1. do 9. razreda. Dopolnilni pouk za
učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju, dodatni pa za učence, ki presegajo določene
standarde znanja.

5. Ekskurzije
Ekskurzije dopolnjujejo pouk in razširjajo obzorje učencev preko meja domačega kraja. Načrtovane
so tako, da učenci v času osnovnega šolanja spoznajo kulturno-zgodovinske in druge znamenitosti
Slovenije in njenega zamejstva. Na sestanku sveta staršev so starši sprejeli sklep, da se v šolskem
letu 2021/2022 za učence od 6. do 9. razreda organizira jesenska in pomladanska ekskurzija.
Razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

Jesenska ekskurzija
Radovljica, Kropa
Dolenjska
Idrijsko
Celje in okolica

Pomladanska ekskurzija
Notranjska
Prekmurje
Benečija
končni izlet; po izbiri

6. Šole v naravi in tabori
Šola v naravi je obogatitev učnih načrtov, saj proces učenja poteka zunaj – v naravi. Program
vključuje tematike okoljske vzgoje, preživetja v naravi in taborjenja, omogoča doživljajsko učenje in
rekreacijo na prostem. Cilji in vsebine so vezani na učne načrte predmetov: slovenski jezik,
družboslovje, matematika, znanost, naravoslovje, umetnost, šport ... Izpostavljenost različnim
fizičnim dejavnostim in dogodkom omogoča razvijanje samospoštovanja in številnih sposobnosti.
Šola v naravi je posebna oblika in metoda dela, pomeni sodelovanje med učenci in učitelji v okolju,
ki nima omejitev, kot jih čutimo v učilnicah. Večino šol v naravi bomo izvajali v Centrih šolskih in
obšolskih dejavnosti.
Učenci, ki se ne bodo udeležili šole v naravi, bodo združeni v eno skupino in bodo imeli pouk po
prilagojenem urniku ali se bodo priključili nižjemu razredu.
RAZRED

ČAS

BIVANJE

LOKACIJA

PROGRAM

3. razred

od 6. do 10. september 2021

dom ŠKORPIJON

Sveti Duh na Ostrem vrhu

projektni teden: kmetija

4. razred

od 18. do 22. oktober 2021

dom LIPA

Črmošnjice

5. razred

od 7. do 11. februar 2022

dom ŠTRK

Ptuj

vojašnica Pokljuka

Pokljuka

zimska šola v naravi

6. razred

projektni teden:
obnovljivi viri energije
plavalna šola v naravi,
projektni teden:
sprehod skozi srednji
vek

7. razred

od 29. november do 3.
december 2021

Dom BURJA

Seča

projektni teden: morje
ali te poznam

8. razred

od 14. do 17. september 2021

planinski dom

Koča pri Krnskih jezerih

planinski tabor

Podrobnejše informacije o domovih in programih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti lahko dobite na spletni strani:
www.csod.si.
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DRUGE ORGANIZACIJSKE OBLIKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA Z
UČENCI
Smučarski tečaj bomo pripravili pred zimskimi počitnicami, če bo dovolj snega. Udeležili se ga
bodo lahko učenci od 1. do 5. razreda. Tečajniki bodo dopoldne imeli štiri ure pouka in kosilo,
popoldne pa tečaj. Tečaj bodo vodili vaditelji Smučarskega kluba Radovljica.
Plavanje je izredno pomembna spretnost, ki jo mora usvojiti vsak učenec, zato učenju te veščine
šolski programi namenjajo precejšnjo pozornost. Izkušnje kažejo, da otroci najhitreje splavajo v
zgodnjem obdobju, zato je plavalno opismenjevanje del učnega programa v prvem vzgojnoizobraževalnem obdobju.
Na naši šoli bo v skladu z rezultati ankete in zakonskimi predpisi v spomladanskem času potekal:
 20-urni plavalni tečaj za učence 2. razreda;
 10-urni tečaj za učence 3. razreda;
 preizkus znanja plavanja za učence 6. razreda.
Plavalne tečaje bodo vodili vaditelji in učitelji Plavalnega kluba Radovljica, potekali pa bodo
strnjeno teden dni v mesecu decembru ali januarju (za učence 2. in 3. razreda) ter v mesecu aprilu
ali maju (za učence 2. razreda).

VPIS UČENCEV V 1. RAZRED IN OTROK V VRTEC
Otroke, rojene leta 2016, bomo vpisovali v 1. razred osnovne šole v februarju 2022, malčke pa v
programe vrtca in k Cicibanovim uricam v prvi polovici marca 2022.

Brina Arzenšek, 5. a

»Usmeri svoje oči proti zvezdam, ampak
ohrani svoje noge trdno na tleh.«
(Theodore Roosevelt)
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VOZNI RED ŠOLSKEGA AVTOBUSA
V ŠOLO

IZ ŠOLE

začetek pouka
7.30
8.20

Rodine
7.10
8.00

Vrba
7.15
8.06

šola
7.20
8.11

7.30
8.20

Zg. Moste
6.50
7.40

Breg
6.57
7.47

šola
7.04
7.54

šola
12.15
13.05
13.55
14.45
šola
12.30
13.20
14.10
15.00

konec pouka
11.55
12.45
13.35
14.25
11.55
12.45
13.35
14.25

Vrba
12.20
13.10
14.00
14.50
Breg
12.35
13.25
14.15
15.05

Rodine
12.25
13.15
14.05
14.55
Zg. Moste
12.40
13.30
14.20
15.10

DNEVNI RAZPORED DELA – zvonjenje
Pouk začenjamo z drugo učno uro, ob 8.20. Nekatere dejavnosti so zaradi narave dela umeščene v urnik
pred drugo učno uro, ob 7.30.
1.–2. razred
DEJAVNOST

3.–5. razred
OD

DO

jutranje varstvo 1. razred

6.30

8.20

MALICA

8.20

8.40

pouk: 1. razred
pouk: 2. razred

OPB

8.40
8.40

11.55

11.55
11.55

16.05

URA
1.
2.
3.

DEJAVNOST

OD

DO

pouk

7.30

8.15

odmor

8.15

8.20

pouk

8.20

9.05

MALICA

9.05

9.25

pouk

9.25

10.10

odmor

10.10

10.15

4.

pouk

10.15

11.00

5.

odmor
pouk

11.00
11.10

11.10
11.55

odmor

11.55

12.00

pouk

12.00

12.45

6.

6.–9. razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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pouk

7.30

8.15

odmor

8.15

8.20

pouk

8.20

9.05

odmor

9.05

9.10

pouk

9.10

9.55

MALICA

9.55

10.15

pouk

10.15

11.00

odmor

11.00

11.10

pouk

11.10

11.55

odmor

11.55

12.00

pouk

12.00

12.45

odmor

12.45

12.50

pouk

12.50

13.35

odmor

13.35

13.40

pouk

13.40

14.25
14

LETNI RAZPORED DELA – šolski koledar
Šolsko leto ima 191 šolskih dni. Razdeljeno je na dve ocenjevalni obdobji.
Prvo ocenjevalno obdobje
Drugo ocenjevalno obdobje

1.–9. razred
1.–8. razred
9. razred

od 1. septembra 2021
od 1. februarja 2022
od 1. februarja 2022

do 31. januarja 2022
do 24. junija 2022
do 15. junija 2022

Ocenjevalne pedagoške konference učiteljskega zbora bodo v zadnjem tednu vsakega
ocenjevalnega obdobja.
Informativna dneva za vpis v srednje šole:
 petek, 11. februar 2022
 sobota, 12. februar 2022
POČITNICE
POČITNICE
JESENSKE
NOVOLETNE
ZIMSKE
PRVOMAJSKE
POLETNE

OD
ponedeljka, 25. oktobra 2021
ponedeljka, 27. decembra 2021
ponedeljka, 21. februarja 2022
srede, 27. aprila 2022
ponedeljka, 24. junija 2022

DO
ponedeljka, 1. novembra 2021
petka, 31. decembra 2021
petka, 25. februarja 2022
ponedeljka, 2. maja 2022
srede, 31. avgusta 2022

Pouka prosti dnevi so še:
 ponedeljek, 1. november 2021, dan spomina na mrtve;
 torek, 8. februar 2022, Prešernov dan;
 ponedeljek, 18. april 2022, velikonočni ponedeljek;
 sreda, 27. april 2022, dan upora proti okupatorju;
 ponedeljek, 2. maj 2022, praznik dela

.
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Obvezno nacionalno preverjanje znanja vsi učenci 6. in 9. razreda opravljajo v maju. Naknadnega
roka za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja ni več. Za učence 9. razreda poteka
preverjanje iz slovenščine in matematike, tretji predmet pa v mesecu septembru določi minister za
vsako šolo posebej.
Sprememba Zakona o osnovni šoli od šolskega leta 2013/14 dalje uvaja obvezno nacionalno
preverjanje znanja tudi v šestem razredu. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega
obdobja učenci 6. razredov opravljajo iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika.
Šola bo učence 6. in 9. razreda o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja obvestila s
posebnim obvestilom.
Termini:
MESEC
september

DATUM
sreda, 1. 9. 2021
sreda, 4. 5. 2022
petek, 6. 5. 2022

maj

torek, 10. 5. 2022

AKTIVNOST
objava tretjega predmeta za učence 9. razreda
- geografija
NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred –
geografija
NPZ iz tujega jezika za 6. razred

Učenci 9. razreda bodo s svojimi dosežki na nacionalnem preverjanju znanja seznanjeni v
torek, 31. maja 2022, učenci 6. razreda pa v torek, 7. junija 2022.

RAZREDNI, PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI
Učenci, ki bodo ob koncu šolskega leta zaradi bolezni ali drugih utemeljenih vzrokov neocenjeni,
lahko opravljajo razredne oziroma predmetne izpite v junijskem in avgustovskem roku.
Učenci 7., 8. in 9. razreda, ki bodo ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni, lahko opravljajo
popravne izpite v junijskem in avgustovskem roku.
Učenci 7. in 8. razreda smejo imeti največ dva popravna izpita, učenci 9. razreda pa lahko
opravljajo popravne izpite iz več predmetov.
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
16. 6.–29. 6. 2022
1. rok
učenci 9. razreda
27. 6.–8. 7. 2022
1. rok
učenci od 1. do 8. razreda
18. 8.–31. 8. 2022
2. rok
učenci od 1. do 9. razreda
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POGOVORNE URE, RODITELJSKI SESTANKI, PREDAVANJA
Razgovorom med starši in učitelji o učenčevih uspehih, pričakovanjih in vedenju v šoli namenjamo
pogovorne ure. Skupne popoldanske pogovorne ure so praviloma vsak tretji torek v mesecu od 17.
ure dalje. Na pogovor z učitelji lahko starši pridejo tudi v času dopoldanskih pogovornih ur.
Dopoldanski termini bodo na začetku meseca septembra objavljeni na oglasnem mestu in na
spletni strani šole.
Roditeljske sestanke bodo pripravljali razredniki in strokovni sodelavci, najmanj tri v vsakem
oddelku. Na teh srečanjih se boste podrobneje seznanili z dogajanji v oddelku vašega otroka in z
delom na šoli. Obravnavali boste tudi strokovne teme, značilne za starostno stopnjo vašega otroka.
V šolskem letu 2021/2022 bomo v marcu 2022 organizirali izobraževanje za starše z naslovom
Postanite srčni voditelj družine, ki ga bo vodila gospa Sabina Košmrl Kaučič.
Pogovorne ure za učenke in učence so namenjene vsem otrokom in mladostnikom, ki imajo
kakršnekoli težave. S pedagoškimi delavci se o svojih problemih in stiskah lahko pogovorijo na štiri
oči. Pogovorne ure z otroki razvijajo zaupanje, medsebojno spoštovanje in sodelovanje.
Predvideni termini za popoldanske pogovorne ure v šolskem letu 2021/22:
19. oktober
16. november
21. december

18. januar
15. februar
15. marec

19. april
17. maj

Datumi se, glede na dejavnosti v šoli, lahko tudi spremenijo. Vsaka taka sprememba bo objavljena
na šolski spletni strani.

»Vsak je genij, ampak če sodimo ribo po
tem, kako pleza na drevo, bo živela celo
življenje v prepričanju, da je neumna.«
(Albert Einstein)

PREVENTIVNI PROGRAMI
Današnji otroci so neprostovoljno žrtve stresa, ki je posledica hitrih družbenih sprememb in
nenehno naraščajočih pričakovanj. Otrokom in staršem bi radi pomagali do pravih odločitev v
kritičnih trenutkih. Učenke in učenci se v posameznih razvojnih obdobjih srečujejo z različnimi
problemi, ki jih ob strokovni podpori laže rešujejo.
V skladu s Splošnim dogovorom ZZZS, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter Ministrstva
za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se je program zdravstvene vzgoje v šoli
razširil v vse razrede osnovne šole. Vsebine sovpadajo s programom Vzgoje za zdravje (NIJZ) in
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učnim načrtom osnovnih šol (spoznavanje okolja, naravoslovje, biologija). Program bodo izvajale
diplomirane medicinske sestre Zdravstveno vzgojnega centra Jesenice.
RAZRED
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

TEMA
Zdrave navade
Človeško telo, osebna higiena
Zdrava prehrana, gibanje za zdravje
Preprečevanje poškodb, prva pomoč
Bolezni današnjega časa
Odraščanje
Stres in tehnike sproščanja
Pozitivna samopodoba in medosebni odnosi
Vzgoja za zdravo spolnost

Vključeni smo tudi v slovensko mrežo zdravih šol.
Promocija zdravja je proces, zato ime »zdrava šola« ne označuje stanja, ampak željo in napor
spreminjati sebe in okolje v korist zdravja. V naši šoli skrbimo za pravilno prehrano in pogosto
telesno vadbo.
Trudimo se, da bi med učenkami in učenci vzpostavili pristne medosebne odnose, ki temeljijo na
spoštovanju, strpnosti, pozitivni naravnanosti, sočutju in sodelovanju. Učenci skozi učni proces
pridobivajo znanje, urijo se v komunikaciji, razvijajo miselne, učne, socialne in raziskovalne
spretnosti.

Zdravstveno varstvo učencev
Zdravstvena vzgoja bo potekala vzporedno ob sistematskih pregledih pod okriljem Zdravstveno
vzgojnega centra Jesenice. Učenci 1. in 3. razreda ter 6. in 8. razreda bodo imeli sistematske
zdravniške preglede in cepljenja v Zdravstvenem domu Žirovnica.
Ob sistematskem pregledu bo opravljeno tudi obvezno cepljenje:
 1. razred: proti hepatitisu B – 3. doza;
 3. razred: proti davici, tetanusu in pertusisu (oslovskemu kašlju).
Učenke 6. razreda se bodo lahko s soglasjem staršev prostovoljno cepile proti HPV.
Zobozdravstveni delavci bodo ugotavljali stanje zob učencev v vseh oddelkih šole. Vse šolsko leto
bodo potekali preventivni zobozdravstveni programi za učence od 1. do 5. razreda:
 želiranje,
 skrb za pravilno čiščenje zob,
 tekmovanje za čiste zobe.
Sistematske preglede bodo imeli učenci od 1. do 9. razreda.
Šola ne bo prevzela odgovornosti za zdravljenje zob.

PUBLIKACIJA - Šola, dober dan 2021/22

18

OSTALE DEJAVNOSTI
1. Učbeniški sklad
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za šolsko leto 2021/22 zagotavlja brezplačno
izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za vse učence od 1. do 9. razreda. Učenci 1., 2. in 3.
razreda dobijo delovne zvezke brezplačno. Učbenike iz sklada učenci prevzamejo v šolski knjižnici v
zadnjih dneh počitnic in jih vrnejo ob koncu šolskega leta. V učbeniški sklad so vključeni tudi atlasi
in učbeniki za posamezne predmete, ki so učencem na voljo v razrednih knjižnicah in jih tako ni
potrebno vsakodnevno prinašati v šolo.
Učence naprošamo, da z izposojenimi učbeniki ravnajo skrbno in vanje ne pišejo. Zavijte jih v
samolepilno prozorno folijo ali v ovitek, ki ga pred vračanjem lahko odstranite. Izgubljene ali
uničene učbenike boste morali nadomestiti z novimi.
Aktualni seznami učbenikov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin so objavljeni na šolski spletni
strani, dobite jih tudi v šolski knjižnici.

2. Šolski sklad
Šolski sklad je bil ustanovljen v šolskem letu 2009/10. Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo
štirje člani s strani staršev in trije predstavniki šole. Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje
sredstev za dejavnosti in potrebe, ki niso financirane iz javnih sredstev, so pa v programu vzgojnoizobraževalnega dela šole. Upravni odbor šolskega sklada naše šole je sklenil, da z zbranimi
sredstvi lahko kupujemo nadstandardno opremo in sofinanciramo dejavnosti, za katere iz rednih
virov ni zadosti sredstev, ter s sredstvi sklada preprečujemo socialno izključenost učencev.
Sredstva se uporabljajo strogo namensko.
O delu šolskega sklada vas bomo obveščali preko šolske spletne strani in na roditeljskih sestankih.
Predstavnike staršev prosimo, da o delovanju šolskega sklada obveščajo starše v oddelku in jih
pozovejo, da se akcij udeležijo v čim večjem številu. Starši lahko v šolski sklad prispevate
prostovoljno. Finančna sredstva šolskega sklada se zbirajo na podračunu šole, odprtem pri
UJP, številka: 01392-603 068 84 46, sklic: 00-29120.

3. Šolska knjižnica
Knjižnica naše šole je namenjena otrokom, ki obiskujejo vrtec, učencem in učiteljem in tudi
staršem. Član šolske knjižnice postane vsak otrok ob vpisu v vrtec oziroma učenec ob vpisu v
šolo. V letošnjem šolskem letu bodo zaradi ukrepov za preprečevanja širjenja covida-19
učenci knjižnico obiskovali po urniku, določenem za vsak razred.
Knjižnično gradivo je organizirano po sistemu prostega pristopa, ki uporabnikom omogoča
samostojno iskanje in brskanje po knjižnih policah. Leposlovno gradivo je razvrščeno v tri starostne
skupine (I., II. in III. triletje) ter ljudsko slovstvo; strokovno gradivo je urejeno po sistemu UDK.
V knjižnici so štiri računalniška mesta z dostopom do interneta, možnostjo tiskanja in skeniranja.
Uporabnikom sta na voljo čitalnica z zbirko periodičnega tiska in priročna knjižnica. Rok izposoje je
dva tedna za literaturo s seznamov obveznega branja in bralne značke ter tri tedne za ostalo
gradivo.
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4. Urejanje administrativnih zadev
Učenci urejajo administrativne in druge zadeve v tajništvu šole pred poukom ali v času uradnih ur.
Vse denarne obveznosti bomo tako kot doslej zaračunavali enkrat mesečno ob šolski prehrani.
Račune boste starši prejeli najkasneje do 20. v mesecu. Plačevali jih boste lahko s posebnimi
položnicami ali preko osebnega računa; banka bo enkrat mesečno, 28. v mesecu, poravnavala
stroške z vašega računa. Prosimo za redna plačila obveznosti, s čimer se boste izognili neprijetnim
sodnim terjatvam.
Starši lahko urejate zadeve v tajništvu šole v času uradnih ur.

5. Šolska prehrana
V šoli bomo v dneh, ko v skladu s šolskim koledarjem poteka pouk, pripravljali dopoldansko malico,
kosilo in popoldansko malico za učence OPB. Malica je za učence 1. in 2. razreda ob 8.20, za
učence 3., 4. in 5. razreda ob 9.05, za učence od 6. do 9. razreda pa ob 9.55. Kosilo bomo delili od
12. ure dalje.
Starši prijavite učenca na šolsko prehrano z obrazcem, ki ga dobite prvi šolski dan. Dopoldanska
malica je za učence obvezna. Kosilo lahko naročite za daljše časovno obdobje, za določene dneve v
mesecu ali tednu, lahko tudi vsak dan sproti, vendar se morajo učenci nanj prijaviti preko
eAsistenta (modul ePrehrana). Prav tako morajo učenci oziroma njihovi starši preko portala,
kadar je otrok odsoten, kosilo odpovedati. V nasprotnem primeru bomo kosilo zaračunali. Vse
odjave je potrebno dosledno urejati preko modula ePrehrana v eAsistentu. Če imate
kakršnakoli vprašanja se lahko obrnete na Andraža Vozlja iz šolske kuhinje.
Telefonska številka v kuhinji je 5 809 159.
CENE ŠOLSKE PREHRANE
zajtrk 0,40 €
malica 0,90 €
kosilo 2,20 €
kosilo za učence 1. razreda 1,60 €
Dietna prehrana
Starši in učenci, prosimo vas, da takoj ob začetku leta vodji šolske prehrane, gospe Saši Hladnik,
oddate vloge za dietno prehrano, med letom pa posredujte pobude, pripombe in pohvale o
jedilnikih in kakovosti samih obrokov.
Subvencionirana šolska prehrana
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport upravičencem v celoti subvencionira šolsko
malico in delno ali v celoti kosilo.
Subvencija v višini cene malice pripada učencem:
- ki se redno izobražujejo,
-

ki so prijavljeni na malico in

-

pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o
otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 563,60 evrov.

Za ostale učence starši plačajo polno ceno malice.
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Subvencija v višini cene kosila pripada učencem:
-

ki se redno šolajo,

-

ki so prijavljeni na kosilo in

-

pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o
otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 382,82 evrov.

Starši, ki želite uveljavljati subvencijo za šolsko prehrano, morate prijaviti otroka na prehrano. To
ste za šolsko leto 2021/2022 opravili preko obrazca v eAsistentu v juniju 2021. Če tega niste storili,
lahko otroka prijavite na prehrano kadarkoli med šolskim letom na posebnem obrazcu Prijava
učenca na šolsko prehrano, ki ga dobite pri svetovalni delavki. Šola nato sama pridobi
podatke, ali je otrok upravičen do subvencije in v kakšni višini. Staršem tako ni potrebno
oddajati posebne vloge na center za socialno delo, razen v primeru, da nimajo veljavne odločbe
o otroškem dodatku. V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in te pravice
ne želi uveljavljati ali do te pravice ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z
začetkom šolskega leta 2021/2022, mora pred pričetkom novega šolskega leta vložiti posebno
vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri pristojnem centru za socialno delo (Vloga za
uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila).
Učenec, ki je upravičen do subvencije za šolsko prehrano, prejme subvencijo le za prevzeti obrok.
Če obroka ne prevzame in ga starši niti ne odjavite, ga morate v skladu z Zakonom o šolski
prehrani plačati v celoti.

6. Zdravstveno stanje in odsotnost učenca
Starši seznanijo razrednika z boleznimi, ki zahtevajo posebno pozornost (alergije, astma, epilepsija,
sladkorna bolezen …). Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok odsotnosti.
Odsotnost opravičijo osebno ali v pisni obliki. Osebna ali pisna opravičila je potrebno posredovati
razredniku najkasneje v petih dneh po otrokovem prihodu v šolo. Če starši vzroka izostanka ne
sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca
in pozove, da izostanek pojasnijo. Kadar otrok zaradi bolezni ali drugih vzrokov ne sme telovaditi,
morajo starši zdravniško potrdilo posredovati razredničarki ali učitelju športa na začetku šolskega
leta oziroma takoj ob pojavu njegovih težav. Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši
sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v
šolskem letu. Ravnateljica lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši
izostanek od pouka.

SKRB ZA PRIJETNO BIVALNO OKOLJE, VARNOST IN UGLED ŠOLE
Učenci v šoli preživite kar precej časa svojega otroštva in mladosti. Prijetna šolska klima in urejeno
bivalno okolje izboljšujeta dosežke na intelektualnem, vedenjskem in vzgojnem področju. Prav je,
da vsi in vsak na svoj način pripomoremo, da nam bo tu lepo. Učenci sami z dobrim zgledom in
prijazno besedo lahko preprečujete nezaželeno vedenje. Težave in konflikte rešujte s pogovorom.
Kjerkoli boste, upoštevajte pravila lepega vedenja. V šoli ste dolžni upoštevati pravila, ki so
zapisana v Hišnem redu in so objavljena na oglasni deski in spletni strani šole. Hišni red boste z
razredniki podrobno pregledali ob začetku novega šolskega leta.
Učenke in učenci, skrbite za svojo varnost in ne ogrožajte drugih. Izogibajte se vsakršnemu nasilju.
Do vrstnikov bodite prijazni. Ne pozabite, da imamo vsi pravico delati v miru.
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Tudi na poti v šolo in iz nje, ali ko čakate na avtobus, se vedite dostojno. Pazite na svoj ugled, na
ugled staršev in šole. Upoštevajte prometno varnost na cesti in na železniških prehodih. Urejenost
zelenic, nasadov in športnih igrišč je naša skupna skrb. V šolo ne prinašajte dragocenih predmetov
ali denarja. V šoli za kraje ne bomo prevzemali odgovornosti.
Učencem od 6. do 9. razreda bo dodeljen garderobni prostor – omarica, ki jo bodo obdržali do
konca šolanja. Zanjo boste dobili ključ, za katerega boste morali, skupaj z omarico, skrbeti do
konca šolskega leta. Pazite nanjo, saj bomo sproti zaračunavali vso škodo. Učenci od 1. do 5.
razreda boste odlagali svoja oblačila in obutev pred učilnicami.
Starši, prosimo vas, da se s svojimi otroki pogovorite, naj ne delajo škode in naj pustijo tuje
stvari pri miru.

»Kadar starši naredijo preveč
za otroke, otroci naredijo
premalo zase. «
(Elbert Hubbard)

Živa Mavri, 3.b
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REZULTATI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
Ob koncu šolskega leta 2020/21 je bilo v Osnovno šolo Žirovnica vpisanih 414 učencev, 219
dečkov in 195 deklet. Imeli smo 19 oddelkov od 1. do 9. razreda, v vsakem razredu sta bila dva
oddelka, razen v 4.razredu, kjer smo imeli 3 oddelke.
Povprečno je bilo v oddelku 22 učencev. Največ jih je bilo v 5. b razredu – 28 učencev in najmanj
v 4. razredih – 19 učencev.
V sedem oddelkov podaljšanega bivanja je bilo vključenih 163 učencev od 1. do 5. razreda.
V dva oddelka jutranjega varstva so bili vključeni prvošolci.
Učni uspeh
Učenci prvega in drugega razreda so bili ocenjeni opisno (91 učencev), ostali pa številčno (323
učencev). V tretjem ocenjevalnem obdobju je 14 učno neuspešnih učencev opravljalo popravne
izpite. 10 učencev je imelo ob zaključku pouka en popravni izpit, 4 učenci pa dva popravna izpita.
V junijskem roku je od učencev, ki so imeli en popravni izpit, le-tega uspešno opravilo 7 učencev,
3 učenci niso bili uspešni. Od učencev (4) z dvema popravnima izpitoma so uspešno opravili en
popravni izpit 3 učenci, 1 učenec pri opravljanju obeh popravnih izpitov ni bil uspešen. V
avgustovskem roku je popravne izpite opravljalo 7 učencev, od tega 6 učencev po en popravni
izpit, 1 učenec pa dva popravna izpita. Šolsko leto 2020/21 je od 414 učencev po opravljenih
popravnih izpitih, v mesecu juniju in avgustu uspešno končalo 410 učencev, oziroma 99,03 %. V
prvem starostnem obdobju vsi učenci napredujejo v višji razred, v drugem starostnem obdobju pa
en učenec razred ponavlja.
Zlato priznanje je prejelo 8 učencev: Lara Reš, Meta Mekina, Vida Žemlja, Lukas Kalan, Jan
Poličar, Marta Tavčar, Andraž Zupan, Sara Sedovšek. Trinajstim učencem je župan na valeti
podelil županove petice za odličen učni uspeh vseh devet let šolanja.
V šolskem letu 2020/21 tekmovanja za naj razred šole nismo izvedli.

»Smo tisto, kar delamo
večkrat. Odličnost torej ni
dejanje, ampak je navada.«
(Aristotel)

Sally Mulej, 5.a
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TEKMOVANJA IN SREČANJA
Učenke in učenci so se pod vodstvom svojih mentoric in mentorjev pripravljali na tekmovanja in srečanja z
različnih področij. Tekmovali so na šolskih, področnih in državnih tekmovanjih.
DOSEŽKI UČENCEV OD 1. DO 5. RAZREDA
1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU – tekmovanje v znanju matematike
Bronasto priznanje
Stella Dolar

Matija Mali

Simon Ropret

Aljaž Bergelj

Špela Fliser

Matias Šabani

Ajda Šorn
Klara Tancar
Ema Stare

David Korošec Janušić
Lovro Kelbl

Tijan Vidic

Iza Bela Friz
Teja Grm

Iza Rekar
Zoja Hrovat
Ula Jalen

Brin Baškovec

Nik Bulovec
Meta Magister

Jure Krivic

Jaka Mežek

Tinkara Kunšič
Isabel Leskovec

Ema Korošec Janušič
Žan Novak

Krištof Markelj
Špela Noč

Andrej Radić Stražišar
Val Čufer

Marko Tavčar
Neja Jarkovič

Kaya Malkoč

Ela Kikelj

Janez Polak
Manca Rabič

Juta Pavlina Ajdišek
Neli Ažman

Neja Božič

Žan Bernik

Vita Magister

Lan Čufer
Nejc Havliček

Živa Mavri
Leni Pirih

Filip Polak

Luka Stevanović

Julija Kikelj

Svit Pavlin
Lovro Dolar

Inja Arnšek

Vid Grm

Jan Justin
Nik Kotnik
Kristina Kragl Stare
Aleša Resman
Bine Ribnikar
Vid Slamnik
Mark Stevanović
Neja Tratar
Tevž Verbič
Jaša Župec

Srebrno priznanje
Špela Fliser
Tijan Vidic
Nik Bulovec

RAZVEDRILNA MATEMATIKA
dobitniki bronastega priznanja
Mark Razinger
Simon Ropret
Krištof Markelj
Špela Noč
Anže Tarman
Svit Pavlin

LOGIKA
Bronasto priznanje
Brin Baškovec
Bor Knafelj
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BOBER mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja
Bronasto priznanje
Kelbl Lovro
Broder Nika
Korošec Janušić David
Baškovec Brin
Čufer Val
Eržen Nina
Šorn Tevž

RAČUNANJE JE IGRA
53 učencev

38 učencev

42 učencev

57 učencev

54 učencev

Bor Kastelic

Anže Toman

Ajda Šorn

Mark Sodnik

Maša Švab

Anja Verbič

Brina Arzenšek
Lovro Kelbl
Tim Rus

Klara Tancar

Krištof Markelj

Aljaž Bergelj

Matija Mali

Adam Erjavec

Erazem Knafelj

Živa Mavri

Simon Ropret

Bor Knafelj

Zoja Hrovat

David Korošec Janušič

Vita Magister

Luka Pevec

Špela Fliser
Tijan Vidic
Klara Langerholc
Zara Jalen
Klara Hartman
Nejc Ambrož
Neja Jarkovič
Pia Mrak
Marko Tavčar
Nik Bulovec
Julija Kikelj
Neja Naja Košelnik

Zlato priznanje

Brin Baškovec
Nina Eržen
Neja Gjerkeš
Tevž Šorn
Maša Zupan

FINŽGARJEVA BRALNA ZNAČKA
54 učenk in učencev

38 učenk in učencev

37 učenk in učencev

56 učenk in učencev

44 učenk in učencev

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
38 učenk in učencev

19 učenk in učencev

46 učenk in učencev

53 učenk in učencev

MEHURČKI – 3.razred
CANKARJEVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju slovenščine
Iza Rekar

Jernej Hlebanja

Špela Fliser

Špela Noč

Lovro Kelbl

Inja Arnšek

Anže Tarman

Rožle Ajdišek

Nik Bulovec

Ula Jalen

Brin Baškovec

Neja Havliček

Krištof Markelj

Ema Rekar

Julija Kikelj

Svit Pavlin

Ema Šebat

Marko Tavčar

Vid Grm

Neja Jarkovič

Lana Triplat

MLAJŠA GLEDALIŠKA SKUPINA
Učenci mlajše gledališke skupine so izvedli gledališko predstavo ob sprejemu prvošolcev v šoli prvi
šolski dan z naslovom Pikapolonice in pikice.
OTROŠKI PEVSKI ZBOR – ČEBELICE
Nastopi niso bili izvedeni zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije.
DOSEŽKI UČENCEV OD 6. DO 9. RAZREDA
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6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

NAGRADE NA LIKOVNIH NATEČAJIH
Januar 2021: Mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano«
Maja Madon, 8. a je za izbrano delo prejela priznanje.
Junij 2021: Mednarodni likovni natečaj »Deseta dežela«
Z grafiko je sodelovalo 8 učencev iz 8. a in 8. b: Heidi Zor, Maja Madon, Ana Krmelj, Ana Koselj, Andraž
Vereš, Eva Ravnihar, Štefan Čop, Iza Rozman. Obvestila o izboru komisije bodo poslali do 15. sept. 2021.
Junij 2021: Likovni natečaj »Maskota Banke Slovenije«
Sodelovala sta dva učenca: Ana Koselj in Štefan Čop iz 8. razreda, rezultati natečaja bodo znani konec
avgusta.
CANKARJEVO TEKMOVANJE
Bronasto priznanje
Gašper Korošec

Blažka Sedovšek

Iza Rozman

Marta Tavčar

Timotej Martinčič

Julija Krajnc

Ana Bohinec

Lara Reš

Nina Kramar

Tia Novak

Srebrno priznanje
Iza Rozman

Marta Tavčar

TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE
Bronasto priznanje
Lukas Kalan
Gašper Černilec
Meta Mekina
Sara Sedovšek
Ana Urh
Dominik Čepič
Bronja Legat

Srebrno priznanje
Lukas Kalan

RAZVEDRILNA MATEMATIKA
Bronasto priznanje
Matej Tavčar

Mila Magister

Marta Tavčar

EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU – tekmovanje v znanju matematike
Bronasto priznanje
Jaka Reš

Ina Zorc
Ita Zorc

Nace Sterle

Gašper Černilec

Mila Magister

Lara Reš

Andrej Juvan

Lukas Kalan

Diamantni kenguru
Sara Sedovšek

BOBER mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja
Bronasto priznanje
Bukovec Eva

Frelih Ema

Anžič Žan

Bregar Nik

Klinar Anže

Možina Mojca

Berlot Vid

Dolar Klara

Korošec Gašper

Ovsenik Kaneesha

Brus Tjaša

Kalan Lukas
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Rekar Miha

Juvan Andrej

Lužnik Domen

Martinčič Timotej

Lužnik Tisa

Jenkole Neža

Krmelj Ana

Mekina Meta

Pevec Žana

Krivic Jaka

Madon Maja

Nurmatova Saodat

Tolar Peter

Lužnik Veronika

Zor Heidi

Oblak Gal

Bernetič Zala

Mertelj Miha

Blažič Juš

Reš Lara

Donoša Ajda

Rozman Marcel

Čop Štefan

Vidic Julija

Noč Neja

Sedovšek Blažka

Novak Tia

Černilec Gašper

Pirih Iza

Tavčar Matej

Ribnikar Mija

Poličar Jan

Rozman Gal

Virant Luka

Rozman Iza

Sedovšek Sara

Vidic Patrik

Strnad Gal

Šebat Igor

Zorc Ina

Vereš Andraž

Tavčar Marta

Zorc Ita

STEFANOVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju fizike
Bronasto priznanje
Mila Magister

Srebrno priznanje
Mila Magister

PROTEUSOVO PRIZNANJE – tekmovanje v znanju biologije
Bronasto priznanje
Lukas Kalan
Lara Reš

TEKMOVANJE V ZNANJU GEOGRAFIJE
Bronasto priznanje
Zoja Kastelic

Miha Rekar

Aleksander Potočnik

Marta Tavčar,

Ina Zorc

Lina Jarkovič

Štefan Čop

Andraž Zupan

Ita Zorc

Blažka Sedovšek

Sara Sedovšek,

Srebrno priznanje
Lina Jarkovič

TEKMOVANJE V ZNANJU ZGODOVINE
Bronasto priznanje
Mila Magister

Lara Reš

Nace Sterle

Andraž Zupan

Aleksander Potočnik

Jan Poličar

Heidi Zor
Žan Anžič

VESELA ŠOLA
Bronasto priznanje
Peter Tolar

Lina Jarkovič

Lina Jarkovič

FINŽGARJEVA BRALNA ZNAČKA
30 učenk in učencev
14 učenk in učencev
17 učenk in učencev
19 učenk in učencev
ZLATI BRALCI: Lara Reš, Dominik Čepič, Sara Markelj, Klara Dolar, Neja Zupan, Vida Žemlja, Meta Mekina, David Bernik,
Bronja Legat, Sara Sedovšek, Marta Tavčar, Matej Mežnarec, Andraž Zupan, David Bajda, Manca Rozman, Anže Egart,
Maša Zupan, Julij Zupan, Maša Hrovat.

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA
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23 učencev in učenk

41 učencev in učenk

17 učencev in učenk

18 učencev in učenk

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA – tekmovanje Bücherwurm
Ita Zorc

Lina Jarkovič

Ana Bohinec

Marta Tavčar

Ina Zorc

Ema Mrak,

Štefan Čop

Vida Žemlja

Gašper Korošec

Matej Tavčar

Tina Kunčič

Meta Mekina

Neja Noč

Ema Donoša,

Janez Žagar
Zala Ana Ajdišek
Žan Luka Čorković,

GLEDALIŠKA SKUPINA od 6. do 9. razreda
NASTOPI starejše gledališke skupine OŠ Žirovnica:
- 5. 2. 2021: sodelovanje z ZTK Žirovnica pri snemanju Virtualnega sprehoda po poti kulturne dediščine v Čopovi hiši
- 25. 6. 2021: nastop na komemoraciji v Mostah

MLADINSKI PEVSKI ZBOR – CANTARE
Nastopi niso bili izvedeni zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije.

Sofija Janjić, 5.b
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«

Klara Tancar, 3. b

»Tisti, ki ne
verjamejo v
čarovnijo, je ne
bodo nikoli našli.«
(Roald Dahl)

Anže Starič, 3. a
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OBVESTILA O DOGAJANJU NA ŠOLI
Na oglasnem mestu in na šolski spletni strani boste lahko našli mesečni in tedenski program dejavnosti tako
obveznega kot razširjenega programa, da boste laže načrtovali druge dejavnosti in svoj prosti čas. Prav tako
se bomo trudili, da bomo čim bolj ažurno dodajali poročila o dejavnostih in dosežkih naših učencev in otrok
iz vrtca.
Zato lepo vabljeni, da nas obiščete na šolski spletni stani:

http://www.os-zirovnica.si
Veseli bomo tudi vaših idej in spodbud. Pošljite jih na šolski ali ravnateljičin elektronski naslov:

info@os-zirovnica.si
ravnateljica@os-zirovnica.si

Erazem Knafelj, 5. b
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