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UČENCI IN UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2011/12 

 
Število učencev v začetku šolskega leta: 263 
Število vpisanih med šolskim letom:      0 
Število izpisanih med šolskim letom:       0 
Število učencev ob zaključku šolskega leta: 263 
 
V šolskem letu 2011/2012  je bilo na šoli 16 oddelkov od 1. do 9. razreda skupaj s PŠ 
Unec. 
 

UČNI USPEH: 

razred 
št. uč. v š. l. 

izdelalo % 
učni uspeh 

začetek. konec srednja ocena razreda opombe 

RS RAKEK 

1. a 16 16 16 100 opisne ocene  

2. a 16 16 16 100 opisne ocene  

3. a 18 18 18 100 opisne ocene  

4. a 23 23 23 100 4,3  

5. a 16 16 16 100 4,1  

RS PŠ UNEC 

1. b 8 8 8 100 opisne ocene  

2. b 4 4 4 100 opisne ocene  

3. b 8 8 8 100 opisne ocene  

4. b 8 8 8 100 4,6  

5. b 10 10 10 100 4,2  

PREDMETNA STOPNJA 

6. a 18 18 18 100 4,3 
4,3 
4,4 
4,4 
4,2 
4,0 
3,9 
3,8 

 

6. b 17 17 17 100  

7. a 16 16 16 100  

7. b 16 16 16 100  

8. a 14 14 14 100  

8. b 15 15 15 100  

9. a 16 16 16 100  

9. b 16 16 16 100  

SKUPAJ 

2011/12 263 263 100%                       4,21* 

2010/11 268 268 100%                       4,18* 

2009/10 281 281 279 99,29% 4,26** 

2008/09 282 283 282 99,65% 4,23** 

2007/08 266 267 266 99,60% srednja ocena: 4,05* 

2006/07 269 269 100% srednja ocena: 4,17* 

 
* srednja ocena na podlagi učnega uspeha učencev 
** srednja ocena na podlagi vseh zaključenih ocen 

 
 



Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek 
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2011/12 

3 
 

 

 

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA – 6. RAZRED 
 

 slovenščina matematika angleščina 

Število učencev 35 32 35 

Število možnih točk 50 50 48 

Povprečni dosežek v RS 56,70% 58,16% 50,29% 

Povprečen dosežek – šola 68,69% 71,50% 59,46% 

Razlika RS – šola v % + 11,99% + 13,34% + 9,17% 

Šolsko leto 2010/2011 + 7,19% + 11,33% + 3,76% 

 
 

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA – 9. RAZRED 
 

 slovenščina matematika kemija 

Število učencev 32 32 32 

Število možnih točk 60 50 33 

Povprečni dosežek v RS 54,94% 51,44% 52,45% 

Povprečen dosežek – šola 56,25% 65,06% 57,77% 

Razlika RS – šola v % + 1,31% + 13,62% + 5,32% 

Šolsko leto 2010/2011 +6,56% +17,98% +11,46%* 

 
Rezultati naših učencev so pri vseh predmetih in ob koncu obeh triletij (drugega in 
tretjega) nad republiškim povprečjem. 
 
Rezultat + 11,46 velja za biologijo. 
 
Tretji predmet po izbiri ministra je bila letos kemija. 
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REALIZACIJA PROGRAMA 
 

A. POUK  
 

razred 
planirano število ur  

po predmetniku 
realizirano število ur % realizacije 

1. r. U 700 701 100,14 

2. r. U 735 737 100,27 

3. r. U                         770 768 99,74 

4. r. U 822,5 812            98,72 

5. r. U 892,5 883 98,94 

1. a 700 697 99,57 

2. a 735 733 99,73 

3. a 770 763 99,09 

4. a 822,5 814 98,97 

5. a 892,5 896 100,39 

6. a  892,5 869 97,37 

6. b                      892,5 868 97,25 

7. a 875 904 103,31 

7. b 875 856 97,83 

8. a 892,5 887 99,38 

8. b 892,5 888 99,50 

9. a 816 856 105,00 

9. b 816 848 104,00 

SKUPAJ 14.792 14.780 99,92% 

 
 
B. IZBIRNI PREDMETI 
 

izbirni predmet 
planirano  
število ur 

realizirano 
število ur 

% realizacije 

Obdelava gradiv les 35 35 100,00 

Sodobna priprava hrane 35 35 100,00 

Izbrani šport – odbojka 35 36 102,86 

Likovno snovanje 1 35 35 100,00 

Multimedija 35 34 97,14 

Nemščina I 70 70 100,00 

Nemščina II 70 70 100,00 

Nemščina III 64 64 100,00 

Retorika 32 32 100,00 

Kemija v okolju 35 34 97,14 

Rastline in človek 32 32 100,00 

Kritično mišljenje 35 35 100,00 

Španščina III 64 65 101,56 

Šport za sprostitev 35 34 97,14 

Šport za zdravje 35 35 100,00 

Izbrani šport  - nogomet 35 35 100,00 

SKUPAJ 682            681 99,85% 
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Realizacija pouka je primerna. Večjih odstopanj po predmetih ni. 
Snov je obdelana po letnem načrtu, cilji pa so doseženi pri vseh predmetih. Tudi rea-
lizacija dopolnilnega in dodatnega pouka je zelo visoka, realizacija DSP je 100%. 
 
V letošnjem letu smo imeli precej težav z realizacijo ur pri nekaterih učencih zaradi 
daljše odsotnosti specialne pedagoginje Martine Hiti in odsotnosti nekaterih učencev. 
Vendar pa smo do konca š. leta uspeli večino ur pokriti z nadomeščanji, tako da je 
bila realizacija na koncu dobra. 
 
 
C. REALIZACIJA DNI DEJAVNOSTI: 
 
Dnevi dejavnosti so bili v celoti realizirani po predvidenem vsebinskem in terminskem 
planu. Manjše terminske spremembe so nastale zaradi usklajevanja prevozov oz. 
prostih terminov ali slabega vremena. Ker so dejavnosti nadgradnja pouka, je kvalite-
ta merljiva s povezavo z vsebino učnega načrta. 
 
24. 05. 2012 smo na šoli uspešno izvedli vajo evakuacije v sodelovanju z gasilci 
Rakek, Unec in Upravo za zaščito in reševanje Postojna. 
 
01. 06. 2012 smo v sodelovanju s PGD Unec izpeljali evakuacijsko vajo za vse učen-
ce in zaposlene na PŠ Unec. 
 
 
Č. VZGOJNA PROBLEMATIKA NA ŠOLI  

 
Največji problem na vzgojnem področju še vedno ostaja: nezainteresiranost učencev 
pri pouku in motenje pouka. Drug večji problem je odgovornost učencev pri pisanju 
domačih nalog in prinašanju pripomočkov k pouku (športna oprema, likovni pripomo-
čki,…) Nekaj problemov smo imeli tudi z uničevanjem šolske lastnine; učenci so 
morali nastalo škodo povrniti z denarjem, nekaj pa z restitucijo.  
 
Trudili smo se slediti načrtovanim dejavnostim iz Vzgojnega načrta, s katerimi smo 
krepili pozitivno klimo. Skupaj z učitelji smo pričeli s sestanki učiteljskega zbora, na 
katerih smo izpostavili moteče dejavnike: nerednost pri pisanju domačih nalog, neop-
ravičene ure, zamujanje k telovadbi, slab obisk staršev na govorilnih urah, neustrez-
no ločevanje odpadkov, pozdravljanje učencev in učiteljev, med vrstniška trenja … 
Skupaj smo poiskali trenutno najbolj motečo dejavnost, poiskali rešitve, oz. predlagali 
dejavnosti s strani šole in učiteljev, ki bodo pripomogle k odpravi te moteče dejavnos-
ti. S takimi sestanki bomo nadaljevali tudi v bodoče, bomo pa jih  tudi evalvirali. S tem 
želimo dajati zgled ter učence naše šole učiti strpnega dialoga in reševanja medse-
bojnih trenj ter spoštljivega ravnanja do sočloveka in narave. 
 

Ob težjih in hujših kršitvah Šolskih pravil in Izvlečka iz hišnega reda je svetovalna 
delavka opravila razgovore  z učenci in starši, pri tem pa sledila Vzgojnemu načrtu 
šole in učenčevi individualnosti. Sodelovali smo tudi s CSD Cerknica. 
Za učence z večjimi vzgojnimi težavami timsko sestavimo individualiziran vzgojni 
načrt, v katerem opredelimo učenčeve moteče dejavnosti, kaj od njega pričakujemo, 
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kako mu lahko kot šola pomagamo in kakšni ukrepi sledijo ob morebitnem ponavljan-
ju motečih dejavnosti. 
Veliko truda, energije in časa vlagamo v preventivo, želimo prepoznati najmanjša 
trenja, da se ta ne bi razvila v večjo vzgojno problematiko.  
 
Menim, da imamo na šoli kljub nekaterim težavam ustrezno delovno disciplino, zaradi 
katere se učenci počutijo dovolj varne, hkrati pa smo zelo senzibilni. 
 
 
D. PRIREDITVE, PROJEKTI 
 
Vse načrtovane prireditve so bile izvedene po LDN. 
 
Prvega septembra 2011 smo slovesno, skupaj z županom Občine Cerknica, g. Mar-
kom Ruparjem pozdravili prvošolce na matični šoli in na PŠ Unec. 
 
 

DATUM PRIREDITEV OPIS 

08. 09. 2011 Otroški bazar Učenci so se predstavili z glasbenimi točkami 
– nastopil je mladinski pevski zbor in obe  
šolski glasbeni skupini (Rock Rakovčanke in 
Golden Gate).  

21. 09. 2011 Male sive celice – 
predtekmovanje 

Tekmovanja, ki je potekalo na OŠ Rakek, se 
je udeležilo 34 ekip (102 tekmovalca) iz 18 
osnovnih šol. Med njimi so bile tri ekipe z 
naše šole, ki so bile zelo uspešne. Kar dve 
med njimi sta se namreč uvrstili na snemanje 
televizijske oddaje »Male sive celice«. S 
spremljevalnim programom so se predstavili 
tudi nekateri učenci naše šole.  

26. 09. 2011 Evropski dan jezikov S prireditvijo ob evropskem dnevu jezikov 
smo spomnili na pomen znanja tujih jezikov v 
sodobnem svetu in pokazali, kako nas tako 
znanje lahko tudi kulturno bogati. Poleg  
nastopanja v maternem in tujih jezikih, so se 
učenci izkazali z znanjem igranja inštrumen-
tov in plesom ter voditeljskimi sposobnosti. 
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14. 10. 2011 Shema šolskega 
sadja 

Učencem je spregovoril prof. dr. Marjan  
Simčič o zdravi prehrani, o problemu neena-
komerne porazdelitve hrane v svetu ter pou-
daril pomen lokalne pridelave hrane – ŽIVI 
GLOBALNO, JEJ LOKALNO. Naslednje tri 
šolske ure je potekalo delo v enajstih delavni-
cah (kuharska, kemijska, naravoslovna, lite-
rarna, tehnična, …), kjer so učenci ustvarjali 
na temo sadja in zelenjave. Peto šolsko uro 
so učenci posameznih delavnic predstavili 
svoje delo na zaključni predstavitvi. Delo smo 
zaključili z degustacijo sadnih in zelenjavnih 
nabodal ter se posladkali z bio piškoti in 
»malisnicami«, ki so jih učenci pripravili v 
kuharski in kemijski delavnici. 
 
Na PŠ Unec so učenci potresli in pobrali 
sadeže, skuhali marmelado in jo kasneje 
zaužili za malico. 

17. – 21. 10. 
2011 

Simbioz@ Naša šola se je vključila v vseslovenski pros-
tovoljski projekt Simbioz@ e–pismena Slove-
nija. Vrhunec projekta je bil jeseni, natančneje 
med 17. in 21. oktobrom, ko so mladi prosto-
voljci učili starejše občane, kako uporabljati 
računalnik in internet. Delavnice so hkrati 
potekale na različnih lokacijah po vsej Slove-
niji, med drugim tudi v računalniški učilnici 
naše šole. 

21. 10. 2011 Jezik – kultura in 
tradicija 

Z dvema točkama smo oktobra nastopili na 
recitalu, ki ga je v okviru UNESCO projekta 
Jezik – kultura in tradicija priredila Gimnazija 
Škofja Loka. Občinstvo je prepoznalo igralsko 
nadarjenost treh učenk in cenilo izvirnost 
interpretacije v različnih jezikih. Učenke, ki so 
se udeležile recitala, so s spremljanjem osta-
lih nastopov osnovnošolcev in srednješolcev 
gojile svoje čute za kulturno udejstvovanje, 
prepoznavale moč in lepoto interpretacije, 
poglabljale zavest o neprecenljivi vrednosti 
maternega jezika ter razvijale veselje do uče-
nja tujih jezikov. 
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22. 11. 2011 130 let šolstva na 
Rakeku – DAN 
ŠOLE 

Letos smo praznovali 130–letnico šolstva na 
Rakeku. Praznovanje smo začeli s prireditvijo 
ob 9.30 uri in ga do 12.00 nadaljevali z 
enajstimi delavnicami (plesna, kulinarična, 
likovna delavnica, …), v katerih je bil predsta-
vljeno šolanje v preteklosti. Jedli smo »staro« 
šolsko malico, izkusili, kako je potekal pouk 
nekoč, si ogledali razstavo slik in predmetov, 
šivali, plesali in še in še. Na ta dan smo spre-
jeli tudi nov logotip naše šole. Prireditev je 
poleg staršev, upokojenih učiteljev, pomem-
bnih predstavnikov družbenega okolja,  
Občine Cerknica, obiskal tudi takratni minister 
za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič.  

22. 11. 2011 Dediščina skozi 
digitalno oko  
mladih – DE-DI 

Sodelovali smo v UNESCO projektu "Dediš-
čina skozi digitalno oko mladih (DE-DI)". 
Spoznavali smo etnološko-tehnično dediščino 
našega kraja. Najboljše fotografije smo pred-
stavili na razstavi ob 130–letnici šolstva na 
Rakeku in jih pustili na ogled vse do konca 
meseca decembra. 

03. 12. 2011 Miklavžev sejem Naša šola se je 3. decembra 2011 predstavila 
na Miklavževem sejmu v Mercatorju v Cerkni-
ci. Članice kuharskega krožka z mentorico 
Gabi Prelesnik so se obiskovalcem predstavi-
le s svojimi dobrotami in kuharsko knjigo. 
Izkupiček prodanih knjig in dobrot smo name-
nili v šolski sklad Rakec. 

07.12. 2011 Novoletne delavnice 
(Rakek) 

V mesecu decembru so učiteljice razredne 
stopnje na Rakeku pripravile novoletne dela-
vnice za starše in otroke. 

13. 12. 2011 Novoletne delavnice 
(Unec) 

Tudi letošnje novoletne delavnice so minile v 
prijetnem prazničnem vzdušju. Otroci so sku-
paj s svojimi sorodniki iz naravnih materialov 
ustvarjali svečnike in drevesca. Izvirni in 
zanimivi izdelki so krasili domove otrok v 
decembrskem prazničnem času. 

23. 12. 2011 Prednovoletna  
prireditev 

Pod vodstvom plesne šole MIKI smo se 
zadovoljni poslovili od leta 2011. Izkupiček 
srečelova pa smo že drugo leto zapored 
namenili v šolski sklad Rakec. 
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23. 12. 2011 Moder stol – nekdo 
misli nate 

Kot UNESCO šola smo se v letošnjem letu 
odločili sodelovati v projektu MODER STOL – 
nekdo misli nate. Projekt smo zaključili  
23. 12. 2012, ko smo stole izročili predstavni-
kom različnih ustanov. Namen projekta je bil 
zbirati stare, odslužene stole, jih spremeniti v 
moder stol in postaviti na javno mesto. Moder 
stol ima več pomenov: stoli ustavljajo hitenje, 
nudijo možnost počitka, premisleka in s 
humanimi sporočili delujejo kot medij. 

07. 02. 2012 Kulturni dan  Ustvarjali smo v likovni, literarni, tehnični, 
angleški, ugankarski, recitatorski in glasbeni 
delavnici. Tem je sledil kulturni program v 
šolski jedilnici, kjer smo predstavili svoje 
izdelke in prepevali z gostom Galom Gjuri-
nom. 

10. 02. 2012 Ugani, kdo pride na 
večerjo 

Člani mladinskega pevskega zbora OŠ Rakek 
ter člani in članice skupin Odpisani ter Freaky 
Lollipops so bili v petek, 10. februarja, na 
snemanju oddaje Ugani, kdo pride na večerjo. 
Skupaj z Galom Gjurinom so izvajali pesem 
»Ko obrneš novo stran« ter prisostvovali 
snemanju cele oddaje z znanimi gosti. 

17. 02. 2012 Pust V petek, 17. 02. 2012, so učenci ustvarjali 
pustne maske s pomočjo balonov in časopis-
nega papirja. Ob koncu delavnic so šolo in 
podružnico obiskali kurenti iz Dornave pri Ptu-
ju in nas z glasnim zvonjenjem pospremili v 
zimske počitnice. 

19. 03. 2012 Področno prvenstvo 
v namiznem tenisu 

Na OŠ Rakek je potekalo področno prvenstvo 
v namiznem tenisu. Tekmovanja so se udele-
žili učenci in učenke iz okoliških šol in se 
pomerili v ekipnem in posamičnem tekmovan-
ju. 

20. 03. 2012 Srečanje folklornih 
skupin v Starem 
trgu 

20. 03. 2012 je otroška folklorna skupina nas-
topila na Območnem srečanju folklornih  
skupin v Starem trgu. 

22. 03. 2012 Pozdrav pomladi 
(Unec) 

Skupaj z učenci PŠ Unec smo 22. 03. 2012 
pripravili prireditev »Pozdrav pomladi«. Na 
prireditev smo poleg staršev povabili tudi 
učence s Podružnične šole Laze, ki so s  
svojim nastopom v prireditev vnesli še več 
dobre volje in zadovoljstva. 
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23. 03. 2012 Eko dan V okviru akcije Očistimo Slovenijo smo na šoli 
pripravili EKO dan, znotraj katerega so  
potekale raznovrstne delavnice (čiščenje oko-
lice šole, barvanje igral in šolske ograje, …). 

29. 03. 2012 Željam naproti/ 2. 
del 2012 

Naša šola je organizirala dobrodelni koncert 
Željam naproti/2. del, z namenom zbiranja 
sredstev za zdravljenje učenca Lenarta  
Skuka. Čudovit četrtkov večer smo skupaj z 
glasbeniki, številnimi donatorji, učenci naše 
šole ter vsemi srčnimi in iskrivimi ljudmi 
poklonili Lenartu in njegovi družini. Pomagali 
smo jim obrniti novo stran in jim sporočili, da 
v stiski niso sami. S skupnimi močmi smo 
zbrali skoraj 50.000 € sredstev ter Lenartu 
tako omogočili zdravljenje v Ameriki in nakup  
vseh potrebnih pripomočkov (električni vozi-
ček, kombi ipd.) Z našo akcijo smo navdušili 
tudi nekatere druge šole in z idejo pomagali 
učencu iz OŠ Šenčur. 

13. 04. 2012 Državno prvenstvo v 
konstruktorstvu 

Na naši šoli je v petek, 13. aprila, že drugo 
leto zapored potekalo državno prvenstvo v 
konstruktorstvu. 

20. 04. 2012 Tomo Križnar na OŠ 
Rakek 

V petek, 20. aprila 2012, je našo šolo obiskal 
Tomo Križnar. Učencem od 6. do 9. razreda 
je v predavanju predstavil svoj pogled na 
svet, ki ga je doživel na svojih številnih popo-
tovanjih, ter položaj otrok v Afriki. 

24. 04. 2012 Revija pevskih  
zborov 
 

V torek, 24. 04. 2012, sta se šolska zbora 
udeležila območne revije v Novi vasi.  

26. 04. 2012 OŠ Rakek prejela 
zlato plaketo 

26. aprila 2012 je OŠ "Jožeta Krajca" Rakek 
prejela Zlato plaketo Zveze borcev Slovenije. 
Na slavnostni seji, ki je potekala v Muzeju 
novejše zgodovine, nam jo je podelil predse-
dnik zveze Janez Stanovnik.  
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26. 04. 2012 Šolski ekovrt – 
snemanje oddaje 

Podružnična šola Rudolfa Maistra Unec se je 
v marcu 2011 vključila v projekt ŠOLSKI 
EKOVRT.  
V okviru projekta so učenci na PŠ Unec 
zasadili drevo–kostanj, pripravili material za 
hotel za žuželke, v zimskem času so poskrbe-
li za ptice, spomladi posadili josto, sadike 
ribeza, okrasnega grmičevja, v novo obliko-
van jagodnjak posadili jagode, drobnjak,  
sivko, prebarvali lesene elemente, ki bodo 
nameščeni na šolski vrt, ipd. 
 
Na podlagi poročil o našem delu je prišlo v 
začetku aprila povabilo s strani Inštituta za 
trajnostni razvoj in RTV Slovenija  k sodelo-
vanju pri pripravi – snemanju oddaje o šolskih 
ekovrtovih. 

09. 05. 2012 Žogarija V sredo, 09. 05. 2012, se je 46 učencev in 4 
spremljevalci iz OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
udeležilo športne prireditve ŽOGARIJA. Pote-
kala je na igriščih pred OŠ Antona Globočni-
ka v Postojni, v organizaciji Media športa iz 
Ljubljane. Učenci so osvojili skupno drugo 
mesto v tekmovanjih žogarije: 
- nogometni turnir 3:3 – učenci OŠ Rakek 

dosegli drugo in četrto mesto 
- spretnostne igre – drugo in četrto mesto 
- uspešen nastop v kvizu znanja 
- imeli smo najbolj izvirno "sporočilno žogo" 

in čudovito predstavitev plesnega nastopa 
ter navijaške skupine 

- »spretni učitelj« –  drugo in četrto mesto 
Ostale aktivnosti so bile poučno, družabno-
zabavnega značaja v duhu ekološke narav-
nanosti (zbiranje papirja in ločevanja odpad-
kov) in fer pleja ter zdravega načina življenja 
(voda, priprava zdravega obroka, ...). 

10. 05. 2012 Nastop folklorne 
skupine v Sori pri 
Medvodah 

Učenci PŠ Unec so se pod vodstvom mento-
rice ge. Vide Žlogar udeležili regijskega sre-
čanja najboljših otroških folklornih skupin 
Osrednje Slovenije v Sori pri Medvodah.  

16. 05. 2012 Prireditev za babice 
in dedke 

Na PŠ Unec smo letos zopet gostili babice in 
dedke naših otrok, za katere smo pripravili 
kratek program in sproščeno poklepetali o 
starih igrah, ki se jih danes skorajda nihče 
več ne spomni, in so jih otroci skupaj z babi-
cami in dedki tudi preizkusili.  
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17. 05. 2012 Medobčinski 
nogometni turnir 
Rakek 2012 

Na OŠ »Jožeta Krajca Rakek« smo v četrtek, 
17. 05. 2012, že drugo leto zapored priredili 
medobčinski nogometni turnir Rakek 2012. 
Med 9. in 13. uro so se med seboj pomerile 
ekipe osmih osnovnih šol  –  tako okoliških, 
kot iz drugih delov Slovenije. Predtekmovanju 
v dveh skupinah po štiri so sledila tekmovanja 
za sedmo, peto, tretje in drugo mesto. Ekipe 
so igrale na dveh sosednjih igriščih, tekme pa 
so trajale dvakrat po deset minut. Na turnirju 
so se učenci in učenke naše šole predstavili z 
raznimi spremljevalnimi točkami, vse navzoče 
pa je poleg naše plesne skupine zabaval 
znani slovenski raper Rok Trkaj. 

18. – 20. 05. 
2012 

Tabor za nadarjene V vikendu med 18. in 20. majem so nadarjeni 
učenci med 7. in 9. razredom razvijali svojo 
nadarjenost in širili svoje znanje.  
Na skupnih aktivnostih smo gradili predvsem 
na sodelovanju z drugimi, se urili v poslušanju 
in razvijali veščine dela v skupini. Učenci pa 
so se udeležili tudi tematsko različnih delav-
nic. Tako so razkrivali geografsko  –  zgodo-
vinske značilnosti Rakovega Škocjana, se 
spustili v Zelške jame, se izpopolnjevali v 
angleščini, sestavili ikozaeder in vrtljiv obroč, 
se pogovarjali o emocijah živali in spoznavali 
sami sebe. 

29. 05. 2012 Glasbeni tobogan 29. maja smo v šolski jedilnici izvedli glasbe-
no prireditev z naslovom Glasbeni tobogan. 
Predstavili so se šolski zbori ter učenci v 
posamičnih instrumentalnih in pevskih točkah. 
V goste smo letos povabili tudi Mladinski zbor 
Osnovne šole Cerknica ter našo bivšo učenko 
Marjeto Prudič, ki se je med drugim odlično 
znašla v vlogi Vite v zelo uspešnem mjuziklu 
"Inštrukcije življenja". 

02. 06. 2012 Obletnica Notranj-
skega odreda 

Članice šolskega mladinskega zbora so se v 
soboto, 2. junija, udeležile proslave ob oblet-
nici Notranjskega odreda v Babnem polju. 
Slavnostni govornik je bil predsednik države, 
dr. Danilo Türk. 
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06. 06. 2012 Branje – moje  
sanje 

Tudi letos smo sodelovali pri UNESCO proje-
ktu »Branje – moje sanje«. Učenci so spoz-
navali različno knjižno in neknjižno gradivo, 
ustvarjalce, ki sodelujejo pri nastajanju knjige, 
obiskovali so šolsko knjižnico in si izposojali 
knjige, sami izdelali knjige, literarno in likovno 
ustvarjali na temo Šolska knjižnica, sošolcem 
predstavili svoje najljubše knjige, v knjižnem 
kotičku pripravljali razstave knjig, obiskali 
enoto splošne knjižnice Jožeta Udoviča na 
Rakeku, izvedli kviz o poznavanju šolske knji-
žnice, sodelovali na bralnem maratonu, izved-
li anketo o bralnih navadah med učitelji in 
učenci, organizirali »bralne minute«, ob zak-
ljučku projekta pa pripravili še razstavo v več-
namenskem prostoru šole. 

08. 06. 2012 Likovna kolonija V petek, 8. junija, smo na šoli organizirali 
medobčinsko likovno kolonijo, ki je potekala v 
Rakovem Škocjanu. Poleg desetih učencev 
OŠ Rakek so se kolonije udeležili tudi učenci 
iz OŠ Livada Ljubljana in iz OŠ Antona Glo-
bočnika Postojna. Udeleženci so pod vods-
tvom svojih mentorjev ustvarjali v različnih 
likovnih tehnikah. Slike so bile do konca šol-
skega leta razstavljene v prostorih šolske 
jedilnice. 

09. 06. 2012 1. Mednarodni  
festival folklore 

Na naši šoli je v soboto, 09. 06. 2012, potekal 
1. Mednarodni festival folklore. Sodelovale so 
skupine iz Hrvaške, Italije in Slovenije. Na 
festivalu se je predstavila tudi otroška folklor-
na skupina iz podružnične šole Rudolfa Mais-
tra Unec, pod mentorstvom ge. Vide Žlogar.  
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09. 06. 2012 Veter v laseh – s 
športom proti drogi 

Učenci naše šole so se 9. junija 2012 v šport-
ni dvorani Cerknica udeležili športne priredit-
ve VETER V LASEH, S ŠPORTOM PROTI 
DROGI, katere organizatorji so Športna unija 
Slovenije, Občina Cerknica in OŠ Notranjski 
odred Cerknica. Učenci so izbirali med aktiv-
nostmi: likovno izražanje, košarka, odbojka in 
nogomet. 
Namen prireditve je bil druženje z vrstniki in 
športno udejstvovanje. Imel je tudi pomem-
bne vzgojne učinke, spodbujal in razvijal 
kompetence ter vrednote na področju sodelo-
vanja, medsebojnega sporazumevanja, spoš-
tovanja pravil, reševanja problemov, vodenja, 
zmagovanja in izgubljanja, tekmovanja, fair 
play-a, samopodobe, poštenosti, strpnosti, 
timskega dela, discipline, zaupanja in prosto-
voljstva. 
Učenci so se pomerili z vrstniki iz drugih šol v 
občini Cerknica. Bili so uspešni. 

13. 06. 2012 Pika Nogavička Po nekaj mesecih priprav je dramskemu kro-
žku uspela odrska uprizoritev Pike Nogavič-
ke. Dramsko igro je skrbno pripravljalo 19 
učencev naše šole. Predstavili so se razredni 
in predmetni stopnji na šoli ter nastopili v 
Domu starejših občanov v Cerknici. 

15. 06. 2012 Valeta V petek, 15. junija, so učenke in učenci devet-
ih razredov ob pomoči razrednikov izvedli 
valeto ob zaključku svojega devetletnega 
šolanja. Na prireditvi se je zbralo lepo število 
učiteljev, delavcev šole, staršev, sorodnikov 
in učencev. Program je bil sproščen in prisr-
čen, učenci pa so se dokazali tudi v plesnih 
korakih in petju. Ravnateljica in njena pomoč-
nica sta odhajajočim podelili številna priznan-
ja in pohvale, ki so jih učenci z marljivim 
delom dosegli v šolskem letu 2011/2012. 
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25. 10. 2011 
december 
 
28. 06. 2012 
junij 

Oddelki  
podaljšanega  
bivanja 

Učenci in učitelji so izvedli akcije: Skupaj 
osrečujemo 25. 10. 2011, Bučkin dan (izdelo-
vali okrasne buče in pripravili marmelado), v 
decembru Pokaži, kaj znaš (plesno glasbena 
prireditev), v februarju ples prijateljstva in 
peka piškotov, krasili kozarčke za materinski 
dan, ob dnevu Zemlje urejali gredice, sejali, 
sadili in pripravili tržnico izmenjave sadik, v 
juniju izvedli Indijanski dan, izdelali žogo za 
projekt Žogarija ter 28. 06. 2012 izvedli Vodni 
dan.  

21. 06. 2012 Akcija zbiranja  
šolskih potrebščin 

Tako na matični kot na podružnični šoli smo 
se vključili v akcijo zbiranja šolskih potreb-
ščin. Zbirali smo šolske torbe, peresnice, upo-
rabne barvice, flomastre, vodenke, tempere, 
nepopisane zvezke. Skupaj z območnim 
združenjem Rdečega križa Cerknica-Loška 
dolina-Bloke smo zbrali kar nekaj potrebščin. 

24. 06. 2012 Zaključna prireditev Zadnji šolski dan smo si skupaj ogledali final-
no oddajo Male sive celice, zapeli nekaj pes-
mi ter odplesali v zaslužene počitnice. 

 
 
Dodatne prireditve 
Učenci folklorne skupine, pevskih zborov in ostali učenci ter njihovi učitelji oz. men-
torji so bili tudi letos povabljeni k sodelovanju ob priložnostnih prireditvah v okviru 
krajevne skupnosti in različnih društev v našem kraju in občini (komemoracija ob 
dnevu spomina na mrtve, osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku, priredi-
tev ob krajevnem prazniku,  Maistrov pohod in tek za notranjski pokal, pohod po 
Kunaverjevi poti, …). 
 
26. 11. 2011 je otroška folklorna skupina nastopala na Folklornem večeru na Uncu v 
Uršulinem domu,  16.  02. 2012 je nastopila v Lazah na prireditvi ob kulturnem praz-
niku in 09. 03. 2012 na Rakeku na krajevni prireditvi. 
 
Ob koncih tedna so na šoli potekale tudi razne zunanje prireditve (predstava kultur-
nega društva Rak, prireditev Zveze borcev ob 70. obletnici Rakovške čete, …). 
 
 
Humanitarne akcije 
Celo šolsko leto je potekalo zbiranje plastičnih zamaškov, izrabljenih tonerjev in kar-
tuš. Učenci 1. triade so obdarili RK z novoletnimi voščilnicami. Potekala je humani-
tarna akcija zbiranja sredstev za učenca Lenarta Skuka oz. za njegovo zdravljenje v 
Ameriki. 
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Celo šolsko leto je potekal projekt Botrstvo otroku iz Zambije, za katerega smo zbirali 
cente za plačilo njegovega šolanja. Letos smo bili pri zbiranju sredstev zelo uspešni, 
saj smo zbrali skupno kar 197 €. 
 
 

POROČILO O HUMANITARNIH AKCIJAH V ŠOL. LETU 2011/12 
 

ČAS NASLOV AKCIJE NAMEN AKCIJE VODJA 

september – 
junij 

Botrstvo otroku iz 
Afrike 

Zbiranje denarnih 
prispevkov za financi-
ranje šolanja Brianu 
Simwandi iz Zambije 

Anja Šircelj Istenič 

oktober – junij Zbiranje plastičnih 
zamaškov 

Za operacijo kolena 
Matica Prudiča iz 
Dolenje vasi pri  
Cerknici 

Antonija Šlajnar 

november Podajte nam roko 
(risanje, barvanje 
odtisov dlani) 

Učni sklad Nivea – za 
šolanje otrok iz soci-
alno šibkih družin 

Antonija Šlajnar 

november, 
december 

Obudimo Pepelko in 
pomagamo otrokom 
(risanje Pepelke) 

Alpina d.o.o. – pomoč 
otrokom obolelim za 
rakom 

Antonija Šlajnar 

december – 
junij 

Zbiranje kartuš, 
tonerjev, mobilnikov 

Šolski sklad Jolanda Cerkvenik 

februar Z origamiji proti raku 
(izdelovanje origami-
jev) 

Toyota Slovenija – 
pomoč otrokom obo-
lelim za rakom in krv-
nimi boleznimi 

Antonija Šlajnar 

februar – marec Zbiranje denarnih 
prispevkov 

Oddelčne skupnosti – 
za zdravljenje učenca 
Lenarta Skuka 

mag. Anita Ivančič 

junij Zbiranje šolskih pot-
rebščin 

RK Cerknica, Loška 
dolina, Bloke – za 
otroke iz socialno 
šibkih družin 

Antonija Šlajnar 

 
 
E. EKSKURZIJE 
 
Vse ekskurzije v okviru pouka so bile v tem šolskem letu izvedene po LDN, razen za 
7. razrede, saj so zaradi popravljanja rudnika Velenje v istem času odšli na ogled 
rudnika in akvarija v Idrijo.  
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F. ŠOLE V NARAVI IN TABORI 
 
Vse planirane ŠVN in tabori so bili izvedeni v načrtovanih terminih v okviru CŠOD.  
 
 
G. INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
ID so se izvajale po programu in v predvidenem obsegu: 
 

 Planirano št. ur Realizirano št. ur %realizacije 

ID 1216 1216 100% 

 
Poleg rednih interesnih dejavnosti šole so bili naši učenci vključeni tudi v interesne 
dejavnosti, ki so jih izvajala društva in klubi: mali rokomet, mali nogomet, lokostrels-
tvo, namizni tenis, ples, atletika. 
 
Na Rakeku se niso izvajale planirane interesne dejavnosti: folklora, ročna dela in 
kreativno pisanje ter interesna dejavnost za otroke z bralno-napisovalnimi težavami 
Potovanje v deželo besed na Uncu (zaradi premajhnega interesa učencev).  
 
Zaradi časovne uskladitve oddelkov podaljšanega bivanja, pouka in izbirnih predme-
tov se na Rakeku ni izvajal tehniški krožek.  
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H. TEKMOVANJA, REVIJE, NATEČAJI 
 
Učenci so se udeleževali vseh načrtovanih tekmovanj in dosegali dobre rezultate. 
 

 
Priznanja v šolskem letu 2011/12 po področjih: 

Področje 

Število priznanj 

Bronasto (ŠT) Srebrno (PT) Zlato (DT) 

Tekmovanja v znanju: 

Znanje angleškega jezika  16 4  

Znanje nemškega jezika 1   

Fizika 
Stefanovo priznanje 

9 7  

Kemija 
Preglovo priznanje 

5   

Biologija 
Proteusovo priznanje 

6   

Logika 18 2 1 

Matematika 
Vegovo priznanje* 

59 16 2 

Razvedrilna matematika 4 6 1 

Znanje o sladkorni bolezni 7   

Slovenščina 
Cankarjevo priznanje 

4   

Tekmovanje v  
konstruktorstvu 

3 1 3 

Tekmovanje Vesele šole 29 8 1 

*59 učenk in učencev od 1. do 9. razreda je skupno osvojilo 59 priznanj Kenguru  
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Mali nogomet 

 
12. 12. 2011 
(Občinsko tekmovanje v malem 
nogometu, letnik 1997 in mlajši) 
 
12. 03. 2012 
(Občinsko tekmovanje v malem 
nogometu, letnik 1999 in mlajši) 
 
12. 04. 2012 
(Področno tekmovanje v malem 
nogometu, letnik 1999 in mlajši) 

 
Udeležilo se ga je 8 učencev 7., 8. in 9. razreda. 
 
 
 
Zmaga proti OŠ Cerknica (4:1) 5 učencev 5., 6. in 7.  
razreda. 
 
 
2. mesto je zasedlo 8 učencev 5., 6. in 7. razreda. 

Lokostrelstvo 04. 03. 2012 
(Državno tekmovanje v lokos-
trelstvu) 
 
 
 
 
 
 
19. 05. 2012 
(Državno prvenstvo osnovnih 
šol v lokostrelstvu) 

1. mesto v kategoriji 1. – 3. razred: 
 Miha Godeša, 3. A 
2. mesto v kategoriji 1. – 3. razred: 
 Dejan Savić, 3. A 
Ekipno 1. mesto v kategoriji 1. – 3. razred: 
 Miha Godeša, 3. A 
 Dejan Savić, 3. A 
 Primož Mekina, 3. A 
 
1. mesto: 
 Miha Godeša, 3. A 
2. mesto: 
 Primož Mekina, 3. A  
1. mesto: 
 Ekipa 1. – 3. razred 
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Atletika  
 

 
10. 09. 2011 
(Prvenstvo Slovenije v atletiki za 
pionirje in pionirke) 

 
2. mesto (skok v višino): 
 Bor Cvetko, 8. A 

Atletika  
 

18. 11. 2011 
(Zaključna prireditev Atletskega 
kluba Postojna - podelitev priz-
nanj najboljšim atletom) 

2. mesto (v kategoriji pionirke): 
 Nina Cvetko, 6. A 
3. mesto (v kategoriji pionirke): 
 Teja Gorjanc, 8. B 
3. mesto (v kategoriji pionirji): 
 Bor Cvetko, 8. A 
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Atletika – notranjsko kraška liga 
[Ludvik Palčič, Tomaž Lulik] 

 
15. 12. 2011 
(Postojna) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06. 03. 2012 
(Postojna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. mesto (tek na 30 m): 
 Mario Cvijić, 5. A 
2. mesto (tek na 300 m): 
 Mario Cvijić, 5. A 
3. mesto (tek na 300 m): 
 Leonard Mišić, 6. B 
2. mesto (suvanje težke krogle): 
 Selmin Medžitovski, 6. B 
2. mesto (tek na 30 m): 
 Teja Gorjanc, 8. B 
2. mesto (skok v daljino z mesta): 
 Teja Gorjanc, 8. B 
1. mesto (skok v daljino z mesta): 
 Bor Cvetko, 8. A 
 
 
1. mesto (skok v daljino z mesta): 
 Bor Cvetko, 8. A 
2. mesto (tek na 30 m): 
 Bor Cvetko, 8. A 
1. mesto (suvanje težke krogle): 
 Matija Ileršič, 8. B 
1. mesto (skok v daljino z mesta): 
 Teja Gorjanc, 8. B 
2. mesto (tek na 30 m): 
 Teja Gorjanc, 8. B 
1. mesto (tek na 30 m): 
 Nina Cvetko, 6. A 
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05. 04. 2012 
(Postojna) 
 

 
2. mesto (skok v daljino z mesta): 
 Nina Cvetko, 6. A 
1. mesto (tek na 300 m): 
 Mario Cvijić, 5. A 
2. mesto (tek na 30 m): 
 Mario Cvijić, 5. A 
2. mesto (tek na 300 m): 
 Tine Žnidaršič, 8. A 
3. mesto (suvanje težke krogle): 
 Tine Žnidaršič, 8. A 
3. mesto (suvanje težke krogle): 
 Selmin Medžitovski, 6. B 
3. mesto (štafeta 4x100 m): 
 Mario Cvijić, Matija Ileršič,  
 Leonard Mišić, Tine Žnidaršič 

 
 

2. mesto (tek na 300 m): 
 Leo Istenič, 3. B 
1. mesto (tek na 300 m): 
 Mario Cvijić, 5. A 
2. mesto (tek na 30 m): 
 Mario Cvijić, 5. A 
3. mesto (tek na 300 m): 
 Lara Jurca, 5. A 
2. mesto (suvanje težke krogle): 
 Selmin Medžitovski, 6. B 
1. mesto (tek na 30 m): 
 Nina Cvetko, 6. A 
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2. mesto (skok v daljino): 
 Nina Cvetko, 6. A 
3. mesto (tek na 300 m): 
 Maša Židar, 7. A 
1. mesto (tek na 300 m): 
 Sanja Zalar, 7. B 
1. mesto (tek na 300 m): 
 Simona Soldat, 8. A 
1. mesto (suvanje težke krogle): 
 Tine Žnidaršič, 8. A 
1. mesto (skok v daljino z mesta): 
 Bor Cvetko, 8. A 
2. mesto (tek na 30 m): 
 Bor Cvetko, 8. A 

 
Atletika 
[Ludvik Palčič] 

21. 05. 2012  
(Področno prvenstvo – posami-
čno za OŠ Postojna) 

1. mesto (tek na 60 m): 
 Teja Gorjanc, 8. B 
3. mesto (skok v daljino): 
 Nina Cvetko, 6. A 
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Tekmovanje v namiznem tenisu 
[Tomaž Lulik] 

 
16. 03. 2012 
(Področno tekmovanje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 04. 2012 
(Četrtfinale državnega prvenstva 
v namiznem tenisu) 
 
 
 
17. 05. 2012 
(Polfinale državnega prvenstva 
v namiznem tenisu) 

 
2. mesto: 
 Luka Stražišar, 3. A 
3. mesto: 
 Urban Zorman, 4. A 
2. mesto: 
 Klara Jernejčič, 4. A 
1. mesto: 
 Anja Zdovc, 7. A 
2. mesto: 
 Sara Soldat, 9. A 
1. mesto: 
 Ekipno OŠ Rakek 
 
 
3. mesto: 
 Luka Stražišar, 3. A 
 
4. mesto: 
 Anja Zdovc, 7. A 
 
Udeleženci: 
 Anja Zdovc, 7. A 
 Luka Stražišar, 3. A. 
 

 

Področno prvenstvo v mali odbojki 
[Tomaž Lulik, Ludvik Palčič] 

 

14. 05. 2012 
 

 

Dekleta 3. m 
Fantje 2. m 
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Rezultati športnih tekmovanj 
Rezultati, ki jih dosega naša šola na področju športa, nas že kar nekaj let zapored 
uvrščajo med športno najbolj uspešne šole v Sloveniji. Eden izmed razlogov verjetno 
tiči tudi v tem, da smo konkurenčni v različnih športnih panogah. Letos smo tako 
tekmovali v atletiki (ekipno ter posamično dečki in deklice); v odbojki (dečki in dekli-
ce); v nogometu (dečki); v namiznem tenisu (ekipno ter posamično dečki in deklice); 
v lokostrelstvu (ekipno ter posamično dečki in deklice). 
 
Z učenci smo sodelovali na šolskih športnih tekmovanjih v atletiki (kros-posamično 
šolsko prvenstvo, posamično prvenstvo v atletiki, teki za Notranjski pokal, Notranjsko 
kraška liga v atletiki); namiznem tenisu (naša šola je organizirala področno tekmo-
vanje in ¼ finala državnega prvenstva); odbojki in mali odbojki; nogometu in malem 
nogometu; lokostrelstvu. V maju 2012 smo na šoli izvedli medobčinski nogometni 
turnir Rakek 2012. 
 
Lokostrelci nas vsako leto razveseljujejo z odličnimi rezultati: Miha Godeša je državni 
prvak v posamičnem lokostrelskem tekmovanju, skupaj z Dejanom Savičem in Pri-
možem Mekino pa so osvojili  ekipno 1. mesto v državnem tekmovanju. 
 
V namiznem tenisu sta se v polfinale državnega prvenstva uvrstila Luka Stražišar in 
Anja Zdovc.  
 
Na državnem prvenstvu v karateju sta učenca 1. r Anis Abidović in Mihajlo Pavlović 
postala državna prvaka v kategoriji kate – ekipno. 
 
09. 03. 2012 so na podelitvi za Športnika leta v občini Cerknica za leto 2011 priznan-
ja za perspektivne mlade športnike prejeli učenci: Urban Zorman, Jaka Strohsack in 
Simona Soldat. 
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Ostali dosežki: 
 

DATUM TEKMOVANJE DOSEŽEK 

13. 10. 2011 Državno tekmovanje za zlato 
kuhalnico 

4 učenci 7. razreda so prejeli priz-
nanje za sodelovanje na kuharskem 
tekmovanju za Zlato kuhalnico 

22. 10. 2011 Literarno-likovni natečaj, ki ga 
je razpisalo Notranjsko  
domoljubno društvo general 
Maister Unec 

nagrado za likovni izdelek sta  
prejela:  Klara Jernejčič, 4. A 
  Maša Gorjanc, 4. B 
nagrado za literarni izdelek  so  
prejeli:  Vita Stražišar, 9. B 
  Breda Hribernik, 7. A 
  Leon Stražišar, 5. B 
  Katarina Vovk, 5. B 

28. 11. 2011 Male sive celice, prvi krog 
kviza  

Zmaga proti OŠ Košana: 
 Nejc Perko, 7. B 
 Matevž Kožman, 7. B 
 Luka Avsec, 7. B 

28. 12. 2011 Področni likovni natečaj 
»Plakat miru« 

Nagrajenci: 
 Bor Cvetko, 8. A 
 Andraž Mišič, 8. B 
 Karmen Rebec, 8. A  

07. 02. 2012 Male sive celice, prvi krog 
kviza 

Zmaga proti OŠ Makole: 
 Anja Zdovc, 7. A 
 Breda Hribernik, 7. A 
 Jaka Strohsack, 7. A 

09. 03. 2012 Tekmovanje iz nemške bral-
ne značke Epi Lesepreis 

Na tekmovanju so učenke in učenci 
osvojili 17 zlatih, 24 srebrnih priz-
nanj ter 3 priznanja za sodelovanje. 

14. 03. 2012 Šolsko tekmovanje iz Vesele 
šole 

8 srebrnih in bronastih priznanj 

19. 03. 2012 Male sive celice, drugi krog 
kviza 

Udeleženci: 
 Luka Avsec, 7. B 
 Matevž Kožman, 7. B 
 Nejc Perko, 7. B 

20. 03. 2012 Območno srečanje otroških 
folklornih skupin 

Uvrščeni na regijsko srečanje:  
16 učencev od 1-5r PŠ Unec 

31. 03. 2012 Maistrov tek 2. mesto in dve 4.m v različnih 
kategorijah 
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11. 04. 2012 Državno tekmovanje iz  
Vesele šole 

Zlato priznanje: Jaka Strohsack 7. A 
Srebrno priznanje:  
Jaka Strohsack 7. A, 
Anja Zdovc 7. A, 
Nina Cvetko 6. A,  
Vitan Logar 4. A. 

15. 04. 2012 10. Tek na Križno goro 3. mesto v kategoriji P2: 
 Klara Jernejčič, 4. A 
 

6. mesto v kategoriji F2: 
 Bor Šajn, 5. A 
 

2. mesto v kategoriji P3: 
 Špela Šajn, 9. A 
 

3. mesto v kategoriji F3: 
 Juš Šajn, 8. A 
 

7. mesto v kategoriji F3: 
 Tine Žnidaršič, 8. A 

16. 04. 2012 Male sive celice, drugi krog Zmaga proti OŠ Dobrova: 
 Breda Hribernik, 7. A 
 Jaka Strohsack, 7. A 
 Anja Zdovc, 7. A  
so se uvrstili v četrtfinale 

07. 05. 2012 Male sive celice, četrtfinale Zmaga proti OŠ Bratov Letonja: 
 Breda Hribernik, 7. A 
 Jaka Strohsack, 7. A 
 Anja Zdovc, 7. A 

09. 05. 2012 Žogarija Skupno 2. mesto v tekmovanjih 
Žogarije: 
Celotna ekipa OŠ Rakek 

17. 05. 2012 Medobčinski nogometni turnir 
Rakek 2012 

Učenci naše šole so zasedli 6. mes-
to 

17. 05. 2012 Regijski natečaj Uprave RS 
za zaščito in reševanje: 
»Naravne in druge nesreče v 
moji okolici« 

Nagrada na literarnem področju: 
 Luka Avsec, 7. A 
 

18. 05. 2012 Regijski natečaj OŠ Antona 
Globočnika: »Anton Globoč-
nik v Postojnski jami« 

Nagrada na likovnem področju: 
 Katarina Hren, 6. B 
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22. 05. 2012 Male sive celice, polfinale Zmaga proti OŠ Martina Slomška 
Vrhnika: 
 Breda Hribernik, 7. A 
 Jaka Strohsack, 7. A 
 Anja Zdovc, 7. A 

01. 06. 2012 Državno srečanje mladih 
raziskovalcev zgodovine, 
podelitev priznanj 

Zlato priznanje:  
Aleksander Bajt 9. A, 
Katja Predalić 9. A,  
Žan Jernejčič 9. A,  
Jan Meden 9. B,  
Anej Sterle 9. B. 

02. 6. 2012 Računanje je igra na tekmovanju so učenke in učenci 
od 1. do 5 razreda skupno osvojili 
31 zlatih priznanj  

20. 04. 2012 Cici vesela šola Na tekmovanju je vseh 28 učencev 
in učenk prejelo pohvalo za sodelo-
vanje. 

11. 06. 2012 Male sive celice, finale Anja, Breda in Jaka so premagali 
OŠ Dušana Bordona Koper in pos-
tali  DRŽAVNI PRVAKI. Svojim 
sošolcem so priigrali nagradni izlet 
in športni poletni tabor.  
 

15. 06. –  
17. 06. 2012 

Evropsko plesno prvenstvo 
na Češkem 

Teja Plavčak, 8. A 
Esma Hajdarpašić, 8. B 
Sanja Đurić, 9. B 

 
 
I. PROJEKTI 
 
Projekti so se izvajali po načrtu v LDN.  
 
V okviru pouka športne vzgoje na razredni stopnji smo izvajali športna programa Zlati 
sonček (1, 2, 3) in Krpan (4, 5, 6). ŠP Zlati sonček je potekal v prvem triletju devetlet-
ke, ŠP Krpan pa v drugem triletju. V 1. razredu je bilo v okviru projekta Zlati Sonček v 
mesecu aprilu izvedeno 10–urno plavalno opismenjevanje v bazenu v Zapolju. 
 
Obvezni tečaj plavanja za učence 2. razreda smo izvedli v Zapolju tudi v mesecu 
aprilu.  
 
Prvi triadi so športniki nudili strokovno pomoč pri izvedbi športnih dni in projektu Nau-
čimo se plavati, pri vseh ostalih razredih pa smo izvedli vsakoletno preverjanje znan-
ja plavanja. Za dve učenki osmega razreda, ki sta bili neplavalki, smo izvedli 15-urni 
tečaj plavanja. Preko razpisa LPŠ smo v športnem aktivu zagotovili sredstva za 
nakup športne opreme v šolskem letu 2012/2013 in učencem zmanjšali stroške pri 
prevozih na ŠŠT in tečajih plavanja. 
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V šolskem letu 2011/2012 je tekmovanje za športno značko Zlati sonček potekalo 
skozi različne oblike športno vzgojnih dejavnosti: redni pouk, športni dnevi, prireditve 
v povezavi z društvi v občini, projekti (Zdrav življenjski slog, Žogarija, Rad igram 
nogomet, plavalni tečaj). V 2. in 3. r so športno značko Zlati sonček osvojili vsi učen-
ci. 
 
V okviru UNESCO šole smo se vključili v naslednje nacionalne projekte: Jezik, kultu-
ra in tradicija, Moder stol - nekdo misli name, Dediščina skozi digitalno oko mladih ter 
Branje – moje sanje. Namen projekta »Moder stol, nekdo misli name« je, da stare in 
odslužene stole prenovimo in jih postavimo na vidna mesta javnih ustanov, s katerimi 
sodelujemo, in z njimi sporočamo ljudem, naj si vzamejo čas zase, za razmislek.  
 
Obeležili smo še naslednje pomembne svetovne dneve: mednarodni dan zaščite 
ozonskega plašča, evropski dan jezikov, svetovni dan učiteljev, mesec šolskih knjiž-
nic, svetovni dan hrane, svetovni dan strpnosti, mednarodni dan boja proti AIDS-u, 
mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami, dan žena, svetovni dan poezije, sveto-
vni dan vode, svetovni dan zdravja, svetovni dan zemlje, svetovni dan knjige in zalo-
žništva, svetovni dan sonca, mednarodni dan družin, svetovni dan brez tobaka in 
svetovni dan okolja.  
 
 
NACIONALNI PROJEKTI 
 

NACIONALNI 
PROJEKT 

VODJA 
PROJEKTA 

ČAS POTEK ZNOTRAJ ŠOLE 

Jezik, kultu-
ra in tradicija 

Urška  
Drobnič 

september, 
oktober 

 natečaj za recital 

 recital ob evropskem dnevu jezi-
kov 

 nastop na prireditvi Jezik, kultura 
in tradicija v Škofji Loki 

Moder stol – 
nekdo misli 
name 

Tjaša  
Prudič 

september, 
oktober, 
november 

 vsak oddelek poišče star stol, ga 
pobrusi, pobarva in nanj napiše 
misel 

 na stolih je razvidno, da so delo 
naših učencev v sklopu 
UNESCO projekta 

 stole postavimo v različne prosto-
re ob obeležitvi 130-letnice šole 

 stole razstavimo v javne prostore 
v lokalni skupnosti 

Dediščina 
skozi digi-
talno oko 
mladih  
(DE-DI) 

Martin  
Rihtar 

september, 
oktober, 
november 

 fotografiranje zgodovinski pred-
metov  

 postavitev razstave fotografij 
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Branje, moje 
sanje 

Lea  
Sterle 

pomlad  
2012 

 branje v oddelkih  

 bralni maraton v knjižnici 

 literarno in likovno poustvarjanje 

 

 

 

 

OBELEŽITVE DNI 
 

SVETOVNI DAN IZVAJALCI / VODJA 

26. september: 
EVROPSKI DAN JEZIKOV 

Urška Drobnič 

16. september:  
MEDNARODNI DAN ZA OBVAROVANJE 
OZONSKE PLASTI 

Irena Mele 

prvi ponedeljek v oktobru: 
SVETOVNI DAN HABITATA 

Aktiv ŠVZ 

5. oktober:  
SVETOVNI DAN UČITELJEV 

Aktiv 1. triade 

16. oktober:  
SVETOVNI DAN HRANE 

Marija Opeka, vsi učitelji 

16. november 
SVETOVNI DAN STRPNOSTI 

Aktiv ŠVZ  

1. december: 
MEDNARODNI DAN BOJA PROTI AIDS-U 

Aktiv DSP, Anja Šircelj Iste-
nič 

3. december: 
MEDNARODNI DAN OSEB S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

Aktiv ŠVZ 

8. marec: 
DAN ŽENA 

Aktiv 1. triade 

21. marec: 
SVETOVNI DAN POEZIJE 

Aktiv 2. triade 

22. marec:  
SVETOVNI DAN VODE 

1) Suzana Rebec  
2) Aktiv 2. triade 
3) Naravoslovni aktiv 

7. april: 
SVETOVNI DAN ZDRAVJA 

1) Aktiv ŠVZ 
2) Irena Peteh Kranjc 

22. april: 
SVETOVNI DAN ZEMLJE 

1) Barbara Geržina 
2) Aktiv 2. triade 
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23. april: 
SVETOVNI DAN KNJIGE IN ZALOŽNIŠTVA 

1) Lea Sterle 
2) aktiv 2. triade 

3. maj: 
SVETOVNI DAN SONCA 

Irena Mele 

15. maj: 
MEDNARODNI DAN DRUŽIN 

PŠ Unec, Suzana Rebec 

31. maj: 
SVETOVNI DAN BREZ TOBAKA 

Antonija Šlajnar 

5. junij: 
SVETOVNI DAN OKOLJA 

Anita Šen 

 

Tudi v tem letu šolskem letu smo izvajali dejavnosti za zdrav način življenja in pre-
hranjevanja, zbirali različne odpadne materiale in ločevali odpadke. 
 
 
Zdrav življenjski slog 
V začetku š. leta smo pričeli z izvajanjem projekta Zdrav življenjski slog, v katerega 
je bilo vključenih 122 otrok, kar predstavlja 46,4% vseh učencev na šoli. Učenci so 
bili razdeljeni v 7 vadbenih skupin, vadba je bila organizirana 2x tedensko. V okviru 
projekta ZŽS je bilo izvedenih 15 sobotnih aktivnosti, 8 dni pa je bilo izvedenih v času 
šolskih počitnic. Projekt je bil v celoti realiziran in popolnoma brezplačen za otroke.  
 
Celo šolsko leto so se učenci učili in izpopolnjevali znanje v številnih športnih pano-
gah, izvedli pa so tudi plezalni teden na umetni steni v telovadnici OŠ Rakek, organi-
zirali kolesarjenje do Cerkniškega jezera, predstavili urbane športe (rolanje in rolkan-
je) ter nekaj »novih« športnih panog (ultimate frisbee, baseball). V času zimskih poči-
tnic smo odšli v GRC Zapolje in tam izvedli plavanje in vodne aktivnosti; drsali smo 
na Bloškem jezeru. 
 
V sklopu projekta so se učenci udeležili tudi dveh športnih krajevnih prireditev: Mais-
trov tek in Kunaverjev pohod. V okviru projekta Unesco smo obeležili dan oseb s 
posebnimi potrebami.  
 
Pri projektu ZŽS smo dosegli naslednje cilje: telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcio-
nalnih sposobnosti, osvajanje in izpopolnjevanje različnih gibalnih znanj, prijetno 
doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad ter načinov ravnanja, seznan-
janje s teoretičnimi vsebinami o zdravem načinu življenja. 
 
 
Shema šolskega sadja 
Vključili smo se tudi v projekt Shema šolskega sadja, ki je nov ukrep skupne kmetij-
ske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Pomen sadja in zelenjave za zdravje 
smo obeležili tudi z izobraževalnimi in promocijskimi aktivnosti, v katere so bili vklju-
čeni učenci, učitelji in starši. 
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S shemo šolskega sadja smo pričeli s 05. 10. 2012. Sadje in zelenjavo smo učencem 
delili enkrat  tedensko, večinoma ob sredah. Sadje in zelenjava sta bila na voljo v 
posebnem kotičku v jedilnici za učence od 6. – 9. razreda, učenci od 1. – 5. razreda 
so dobili sadje in zelenjavo skupaj s preostalo malico v učilnice. 
 
Projekt SŠS je pomemben člen v ozaveščanju učencev, delavcev šole in staršev o 
pomenu sadja in zelenjave za zdravje, zato ga bomo izvajali tudi v šolskem letu  
2012/13. 

 
22. novembra smo na šoli  v številnih delavnicah obeležili 130 let šolstva na Rakeku  
ter predstavili širši javnosti, kako je pouk potekal nekoč in danes. 
 
Mlajši učenci  so bili udeleženi v projektu Policist Leon svetuje. 
 
Učenci so sodelovali tudi na prireditvi »Veter v laseh – s športom proti drogi«. 
 
Učenci so v maju sodelovali na športni prireditvi Žogarija v organizaciji Občine Pos-
tojna. 
 
Učenci razredne stopnje so sodelovali tudi v projektu za varnost v prometu Yumicar. 
 
Učenci so bili vključeni v projekt Neodvisen. si, ki ga je organizirala Občina Cerknica. 
 
 
Interesne dejavnosti 
Interesne dejavnosti se ne razvijajo več tako hitro v zadnji triadi, ker so jih izpodrinili 
izbirni predmeti in veliko število ur pouka. Uspešne interesne dejavnosti so predv-
sem: rokomet, lokostrelstvo, namizni tenis, dramski krožek, otroški pevski zbor, …  
 
Pri športnih dejavnostih je težko ločiti uspeh interesne dejavnosti in dejavnost kluba. 
Vsi klubi imajo s pomočjo interesnih dejavnosti možnost, da pridobijo nove člane in 
šola z vsemi klubi odprto in dobro sodeluje. 
 
 
Vzgojni načrt 
V tem šolskem letu je bilo veliko strokovnega dela vloženega v evalvacijo vzgojnega 
načrta, šolskih pravil in hišnega reda. Še posebej veliko časa in truda pa smo vložili v 
zadovoljevanje otrokovih potreb po varnosti, po pripadnosti, sprejetosti, vključenosti, 
po moči, uspešnosti, uveljavitvi, po svobodi, izbiri, ustvarjalnosti, po gibanju, sprostit-
vi, druženju in sledili dejavnostim, zapisanim v Vzgojnem načrtu, ki zadovoljujejo te 
otrokove potrebe.  
 
Na tem mestu naj omenimo problem z vozači oz. nemirnostjo na šolskem avtobusu 
ter neprimernim obnašanjem nekaterih učencev pri prihodu in odhodu na avtobus.  
Celo  š. leto smo učence opozarjali na medsebojno pozdravljanje, spoštljiv odnos do 
učiteljev in ostalih zaposlenih na šoli ter ustrezen odnos do šolske lastnine ter redno 
šolsko delo.  
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S sledenjem vzgojnemu načrtu, ki ga redno evalviramo in dopolnjujemo, želimo zma-
njšati zamujanje k pouku, izboljšati učenčevo domače delo ter vzgajati učence v etič-
no odgovorne osebe.  
 
 
Šolski sklad 
Ob zaključku šolskega leta 2011/2012 delo sklada ocenjujem kot izredno pozitivno, 
saj smo zastavljeni cilj zbiranja sredstev presegli. V obdobju celega šolskega leta 
smo z donacijami posameznikom ter z načrtovanimi zbiralnimi akcijami v sklad zbrali  
3.339,00 €. 
 
Poraba sredstev iz sklada je bila namenjena predvsem sofinanciranju šolskih dejav-
nosti (bivanje v CŠOD, delno pokrivanje stroškov kulturnih, športnih dni, taboru za 
nadarjene, računalniški opremi).  
 
Skupna poraba sredstev tako znaša 1.193,37 €. Za novo šolsko leto 2012/13 na 
računu sklada ostaja 7.506,10 € sredstev. 
 
 
Časopis Utrinki 2 
V mesecu aprilu smo izdali šolsko glasilo Utrinki 2, kjer smo predstavili dogajanje in 
utrip v našem šolskem prostoru. Projektov je bilo ogromno, naši učenci in učitelji pa 
so dajali vse od sebe. 
 
 

J. PROJEKTI ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV  
 
Učenci so organizirali 2 zbiralni akciji papirja. Izkupiček 1. akcije so namenili za 
nakup papirja za fotokopiranje, izkupiček 2. akcije v maju pa je bil porabljen za orga-
nizacijo valete. Organizirali so novoletni ples, Valentinov ples ter predajo ključa.  
 
Udeleževali so se čistilnih akcij ter akcij zbiranja plastičnih zamaškov, kartuš in bate-
rij. Angažirali so se tudi pri novoletni tomboli ter humanitarni akciji zbiranja sredstev 
za učenca Lenarta Skuka in v ta namen z razredniki izdelali nabiralnike, ki so bili na 
voljo po razredih za zbiranje sredstev. 
 
Učenci so s svojim delom pripomogli k odlični organizaciji prireditve ob 130–letnici 
šolstva in dokazali, da znajo sodelovati in si med seboj pomagati. Opozorjeni so bili 
na mirnejše in bolj kulturno uživanje hrane med malico. 
 
Med glavnim odmorom so lahko vrteli svojo glasbo, ... 
 
Na sestankih šolske skupnosti so podali svoje predloge, ki smo jih upoštevali. Delo 
ŠS ocenjujemo kot dobro, komunikacija je potekala tekoče.  
 
Akcijo Varna pot v šolo načrtujemo v sodelovanju z Občino Cerknica za novo šolsko 
leto (še vedno čakamo na pridobitev usmerjevalne table ipd.). 
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K. DELO UČITELJSKEGA ZBORA 
 
V tem šolskem letu se je pedagoški zbor tedensko sestajal vsak torek 6. š. uro ter na 
2 pedagoških (24. 08. 2011 uvodna, zaključna konferenca 29. 06. 2012) in 3 ocenje-
valnih konferencah (31. 01. prva redovalna konferenca, 07. 06. (9. r) ter 18. 06.  
(1. – 8. r). Posamezni razredni učiteljski zbori so se sestajali po potrebi, predvsem v 
zvezi z oblikovanjem in izvajanjem IP za učence s posebnimi potrebami in obravnavo 
tekoče problematike. 
 
 
Srečanja vertikale 
Posamezni aktivi so se načeloma sestajali enkrat mesečno. V šolskem letu 2011/12 
so potekala  srečanja učiteljev po vertikali.   
 
V šolskem letu 2011/12 so se učitelji sestali na devetih srečanjih, na katerih so anali-
zirali in načrtovali povezovanje na šoli po vertikali. Po posameznih področjih so uči-
telji pregledali standarde po predmetih, ugotovili, kje in kako se nadgrajujejo. Srečanj 
so se udeleževali svetovalna delavka, izvajalci DSP ter učitelji po predmetnih področ-
jih. 
 
Srečanja so potekala: 

 11. 11. 2011 – učitelji 1. in 2. triade, učitelji naravoslovja, učitelji športne  
   vzgoje, učitelji DSP; 

 18. 01. 2012 – učitelji 1. in 2. triade, učitelji družboslovja, učitelji DSP; 

 10. 02. 2012 – učitelji 1. in 2. triade, učitelji naravoslovja, učitelji DSP; 

 16. 02. 2012 – učitelji 1. in 2. triade, učitelji matematike, učitelji DSP; 

 01. 03. 2012 – učitelji 1. triade, učitelji športne vzgoje; 

 07. 03. 2012 – učitelji 1. in 2. triade, učitelji družboslovja, učitelji DSP; 

 02. 04. 2012 – učitelji 1. in 2. triade, učiteljica glasbene vzgoje; 

 04. 04. 2012 – učitelji 1. in 2. triade, učiteljice slovenskega jezika, učitelji DSP; 

 11. 04. 2012 – učiteljice tujih jezikov, učiteljice DSP. 
 
Na uvodnem srečanju so ugotovili, da bi vertikalno povezovanje lahko potekalo na 
naslednjih področjih: 
 

1. poznavanje standardov vseh učiteljev po vertikali, 
2. načrtovanje dni dejavnosti za prihodnje šolsko leto, 
3. izbira izbirnih vsebin iz učnega načrta, 
4. projektno delo v naslednjem šolskem letu, 
5. izmenjava informacij o novostih, spremembah, novih metodah, oblikah dela 

med učitelji. 
 
Na vsakem srečanju področnih skupin so analizirali predpisane standarde pri vsakem 
predmetu, ugotavljali, v čem se posamezni standardi v vsakem naslednjem razredu 
nadgrajujejo, razpravljali o enotni rabi strokovnih terminov, se dogovorili za pregled 
standardov, ki bi jih lahko prenesli v 6., 7. razred.  
 
Ugotovili so tudi, da med izbirnimi vsebinami iz učnega načrta najlažje izbira vsak 
učitelj posebej pri svojem predmetu oz. glede na interes učencev v oddelku, da si 
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lahko informacije o novostih na področju poučevanja, metodah, oblikah dela, novos-
tih v učnem načrtu, IKT izmenjujemo na aktivih po predmetnih področjih.  
 
Načrtovanje dni dejavnosti so združili z načrtovanjem projektnega dela v prihodnjem 
letu; v aprilu bo potekal projektni teden z naslovom »Živim zeleno«.  
 
 
L. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 
 
Veliko časa, energije je bilo letos namenjeno delitvi kolektivnega znanja in izvedbi 
delavnic Učitelj – učitelju.  
 
  

01. 03. 2012 V mesecu marcu sta svetovalna delavka in  specialna pedagogi-

nja pripravili izobraževanja za strokovne delavce šole in sicer: 

Koncept dela - učne težave v osnovni šoli 3. del. Skupaj s 

strokovnimi delavci smo ponovili, kdo so učenci z učnimi teža-

vami in kaj obsega 5-stopenjski model pomoči. Pokazali smo, 

kako pomembno je predajati informacije o otroku, sodelovati ter 

napeljali na pisanje evalvacij. Za zaključek smo oblikovali lastne 

obrazce za izvirni delovni projekt pomoči; T. Prudič in M. Hiti. 

marec V prostorih naše šole je potekalo izobraževanje o požarni varno-
sti (za celoten kolektiv) ter varstvu pri delu (za posamezne dela-
vce šole). Udeležile so se ga: M. Čuk, A. Šircelj. I., M. Švigelj, B. 
Geržina, K. Hiti Špeh.  

celo šolsko leto Delavnice Učitelj učitelju: 
 

 08.10. 2011 Ludvik Palčič, pohod na Snežnik 

 10.10. 2011 Lea Sterle, bralni projekti 

 oktober 2011/marec 2012 Urška Drobnič, tečaj angleščine 

 01.12. 2011 Tjaša Prudič -10 korakov do boljše samopo-
dobe (predstavila priročnik 10 korakov do boljše samopo-
dobe in spletno stran www.tosemjaz.si ter opredelila klju-
čne dejavnike samopodobe učencev in kako lahko učitelji 
vplivajo na učenčevo samopodobo) 

28. 02. 2012 
03. 04. 2012 
29. 05. 2012 

Skupina učiteljev se je pod vodstvom udeležila 3 delavnic  o 
uporabi Interaktivne table. 

oktober 2011/maj 
2012 
 
oktober 2011/ 
januar 2012 

Srečanja 1. supervizijske skupine je vodila Brigita Rupar, ZRSŠ 
 
 
Srečanja 2. supervizijske skupine je vodila Suzana Flajs, PeF Lj 
 

http://www.tosemjaz.si/


Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek 
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2011/12 

36 
 

 

 

14. 09. 2011 Srečanje mladinskih in šolskih knjižničarjev v KOŽ v Ljubljani – 
»Bralni projekti«. 

26.10. 2011 
10.11. 2011 
 
 
 
 
22. 05. 2012 

Predavanje z delavnico:  Obrambni mehanizmi in njihova vlo-
ga pri zaščiti osebnosti je bilo izvedeno v dveh delih. Učitelji so 
poskušali samostojno poiskati vzroke in načine ravnanja za lažje 
prepoznavanje obrambnih mehanizmov pri učencih in drugih 
ljudeh. 
 
Drugo načrtovano predavanje z naslovom Svoboda in odgo-
vornost, ki je bilo najprej načrtovano v mesecu aprilu ali maju, ni 
bilo izvedeno zaradi predavanja Šole retorike. 
 

celo šolsko leto Učitelji so se udeleževali srečanj v okviru študijskih skupin ter v 
avgustu posvetov o prenovi UN. Individualno ali v manjših skupi-
nah so bili prisotni na različnih predstavitvah učnih gradiv, ki jih 
pripravljajo različne založbe – učiteljici prve triade sta se na OŠ 
Brezovica udeležili posveta o bralni pismenosti. 

celo šolsko leto 
 

Tri učiteljice so se celo leto izpopolnjevale na podiplomskem 
študiju Inkluzivne pedagogike, svetovalna delavka ga je uspešno 
zaključila. 

 
 
 

Predavanje in delavnice za tehnični kader 
 

september 
 

 Hacapp 
 
 
 
 
 
 
 
Šolska igrala 

Gospa Marjana Švigelj je pri vodji 
šolske prehrane Mariji Opeka 
opravila izobraževanje in pisno 
preverjanje sistema HACCP, saj 
občasno opravlja delo kuharske 
pomočnice. 
 
Hišnik Bojan Šivec je opravil izob-
raževanje za pridobitev Certifikata 
za varno uporabo igral. 

28. 11. 2011  Izobraževanje podjetja KIMI za čis-
tilke. 

27. 09. 2011 Zaupanje in timsko delo Z udeleženci delavnice smo pos-
kušali ovrednotiti zaupanje in tim-
sko delo. S pogovorom in skupnim 
razmišljanjem smo prišli do skup-
nega mnenja o skupnem delu, da 
je delo lažje, če se dela v skupini in 
da je delo prej narejeno. 
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05. 12. 2011 Vitalnost in čustvena  
stabilnost 

Govorili smo o fizični in čustveni 
moči. Za delo je potrebna vitalnost 
v smislu fizične kondicije in zdravja, 
kot tudi čustvene stabilnosti. Strin-
jali smo se, da je čustveno stabil-
nost najtežje vzdrževati, ker strah 
ali jeza močno vplivata na način 
reakcije v odnosu z drugo osebo. 

29. 02. 2012 Moji potenciali – prepoznava-
nje svojih sposobnosti in 
potencialov 

Na delavnici smo iskali pozitivne 
lastnosti, ki jih vsak vidi v svojih 
sodelavcih. Iskali smo njihove pozi-
tivne karakterne lastnosti in poziti-
vne spretnosti. Ob tem smo se 
pogovarjali o željah in neuresniče-
nih projektih. Ta delavnica je bila 
za nekatere delavce naporna in se 
niso tako dobro počutili, saj so 
morali poiskati pozitivne lastnosti 
tudi tistih sodelavcev, s katerimi so 
v konfliktih ali kakem drugem nes-
trinjanju. 

30. 05. 2012 Razreševanje konfliktov Udeleženci so dobili vprašalnik, s 
katerim so lahko prepoznali, na 
kakšen način odreagirajo v konflik-
tu. Po rešenih vprašalnikih smo se 
pogovarjali o tem, koliko se z dob-
ljenim rezultatom strinjajo in če 
resnično velja za njih. Na koncu 
smo poskušali najti skupen poziti-
ven način reševanja konfliktov. 
 
Večina udeležencev se z načinom 
dela strinja in so sodelovali v prijet-
nem vzdušju, nekaj udeležencev 
pa je bilo prisotnih zaradi navo-
dil/želje ravnateljice. Vzdušje med 
tehničnim kadrom se je začelo 
spreminjati tudi zaradi prihoda 
dveh novih sodelavk in odhoda ene 
sodelavke v pokoj. Osebno menim, 
da se odnosi med njimi popravljajo, 
mogoče si bolj zaupajo in so bolj 
povezani, vendar kot rečeno to ne 
velja za vse. 
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M. KADROVSKE MENJAVE MED ŠOLSKIM LETOM: 
 
 

 nastop porodniškega dopusta: Martina Hiti 01. 04. 2012 (do 01. 06. 2012 jo je 
nadomeščala Tina Milharčič, v juniju pa Tomaž Lulik);  

 

 sporazumna odpoved delovnega razmerja: upokojitev Milena Maljevac in Ani-
ca Nared v novembru 2011 ter v maju 2012 Marija Urbas;  
 

 zaključitev delovnega razmerja: Anja Podlesnik Fetih z 31. 07. 2012 in Alenka 
Perhavec z 31. 08. 2012 (zaradi odpovedi projekta ZŽS); 
 

 daljše bolniške odsotnosti: 03. 01. 2012 do 16. 09. 2012 Gabrijela Prelesnik 
(Alenka Može nadomešča Gabrijelo Prelesnik od 03. 01. 2012); 

 
 

 za določen čas sprejeti v delovno razmerje: Denisa Golić, zaposlena s  
01. 06. 2012 za krajši delovni čas; 

 

 Miha Jernejčič s 01. 01. 2012 zaposlen kot učitelj za dodatno strokovno 
pomoč.  

 
 

N. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 
Šolska svetovalna služba je delovala na naslednjih področjih: 
 

a. odkrivanje in pomoč učencem z učnimi težavami: Na podlagi lanskoletne-

ga uvajanja Koncepta učne težave v osnovni šoli smo letos bolj smotrno raz-

delili učno pomoč učencem, ki jo potrebujejo. Ob zaključku lanskega leta smo 

evidentirali učence z učnimi težavami in letos sistematično zastavili delo. Na 

predmetni stopnji je  individualno svetovala učencem, ki imajo težave na pod-

ročju šolske uspešnosti. Spremljala je delo oseb, ki na šoli opravljajo učno 

pomoč (izvajalke ISPU ur, izvajalke dopolnilnega pouka), jim svetovala in 

nekaterim organizacijsko urejala njihovo delo. Ob zaključku prvega ocenjeval-

nega obdobja je za negativno ocenjene učence organizirala ure učne pomoči, 

o tem obvestila starše in se dogovorila z izvajalcem učne pomoči o obsegu ur 

in znanja. V mesecu marcu je s specialno pedagoginjo pripravila izobraževan-

je za strokovne delavce šole Koncept dela - učne težave v osnovni šoli 3. del. 

 

b. šolska kultura, vzgoja, klima, red: Svetovalna delavka je sodelovala pri raz-

reševanju aktualne problematike in konfliktnih situacij na šoli. Le-te je obrav-

navala individualno ali v timu z razredničarko, posameznimi učitelji ali ravnatel-

jico. Trem učencem je bil izrečen vzgojni opomin, za njih je bil zapisan indivi-

dualiziran vzgojni načrt. Starše smo ozaveščali o osnovnih vzgojnih načelih, o 

učinkovitem delu, skupaj z njimi in njihovimi otroki smo začrtali kratkoročne cil-

je, ki jih želijo doseči. V treh razredih smo izvedli sociogram in vprašalnik Mer-

jenje razredne klime (8. A, 6. A in 4. A), interpretirali odgovore, zapisali poroči-

la in skupaj z razredničarkami začrtali smernice dela. Skupaj z  učitelji je sve-
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tovalna delavka iskala predloge za izboljšanje klime (mobilni telefoni, dežurs-

tvo), opozarjala na izvleček iz hišnega reda, pravila dežuranja in vzgojni načrt. 
 

c. delo z učenci s posebnimi potrebami: sodelovanje v delovnih skupinah za 

izdelavo in izvajanje IP za učence s posebnimi potrebami, vodenje evidence 

otrok s posebnimi potrebami, sodelovanje in svetovanje staršem pri vložitvi 

zahteve za začetek postopka usmerjanja, sodelovanje z zunanjimi institucija-

mi. Ob zaključku š. leta je bilo na naši šoli 31 otrok s posebnimi potrebami 

usmerjenih v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoč-

jo. Zapisali smo 13 poročil o otroku, ali za preverjanje ali za novo odločbo.  

Celo leto smo z vključevanjem v oddelek spremljali učenca Lenarta Skuka, 

sklicevali strokovno skupino in skupaj s spremljevalcem zapisali evalvacijo 

dela. 
 

d. delo z nadarjenimi učenci: organizacija testiranja, sodelovanje s starši in uči-

telji pri izdelavi IP, seznanjanje s ponudbo natečajev, evalvacija IP-jev, voden-

je postopka o dodelitvi statusa športnika/umetnika. V letošnjem š. letu je števi-

lo v prejšnjih letih identificiranih nadarjenih 65.  Za te učence so razredniki, kot 

nosilci IP-ja, s pomočjo oddelčnega učiteljskega zbora pripravili IP-je. V mese-

cu maju smo izvedli tabor za nadarjene učence od 7.-9. razreda , ki je potekal 

v Rakovem Škocjanu. Tabora se je udeležilo 30 nadarjenih učencev. Nadarje-

ne učence 5. in 6. razreda smo odpeljali na prireditev Evropa v Postojni, ki je 

potekala 25. maja 2012. V juniju so učitelji evalvirali izvajanje individualizira-

nega programa nadarjenih učencev in zapisali njihove dosežke. V tem š. letu 

je za status športnika ali umetnika zaprosilo 9 staršev učencev naše šole. 

Vsem učencem je bil status odobren. 
 

e. vpis šolskih novincev in priprava staršev: roditeljski sestanek za starše 

prvošolcev, pogovori, vpis v mesecu februarju, izvedba odložitve šolanja. Šol-

ske novince smo vpisovali 21. in 22. februarja 2012, vpisati se je prišlo 26 

otrok, njim sta se pridružila še 2, ki sta v lanskem š. letu odložila šolanje za 1 

leto. Starše prvošolcev smo povabili na 3 roditeljske sestanke (5. aprila 2012 

smo jih seznanili z organizacijo šole in dela v 1. razredu; 31. maja 2012 z 

delom v 1. triletju, učbeniki; 30. avgusta pa jih bomo povabili na šolo in jim 

podali zadnje informacije). 
 

f. poklicna orientacija: seznanjanje učencev in staršev z vsebinami poklicne 

orientacije, organizacija testiranja, timska obravnava in svetovanje, razgovori s 

starši in učenci, roditeljski sestanek ob Razpisu 2012, posodabljanje internet-

ne strani. V mesecu decembru se je na šoli predstavila Srednja gozdarska in 

lesarska šola Postojna, v aprilu je za osmošolce izvedel delavnico predstavnik 

filternet.net-a, v maju 2012 je bilo za učence pripravljeno testiranje MFBT v 

sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje. 
 

g. socialno ekonomsko področje: subvencioniranje šolske prehrane, šole v 

naravi ter sodelovanje z zunanjimi institucijami (ZPM; RK; CSD; ZD,...). Napo-
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tili smo jih na CSD ali pa jim pomagali izpolniti vlogo za pridobitev sredstev iz 

Šolskega sklada Rakec. S CSD Cerknica smo sodelovali pri zbiranju prijav za 

počitniški program ter na pobudo RK zbrali 8 otrok, ki so se udeležili brezplač-

nega letovanja v organizaciji  Rdečega križa. 
 

h. drugo: organizacija izobraževanja, predavanj, sodelovanje na šolskih priredit-

vah, pedagoške konference, vodenje nacionalnega projekta Moder stol - nek-

do misli nate, supervizija, … 

 
 

O. ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
Šolska knjižnica deluje na dveh lokacijah: v matični šoli in enkrat tedensko na podru-
žnični šoli Unec. 
 
Prirast knjižnega gradiva: 
 

 Rakek Unec Skupaj 

leposlovje 44  44 

strokovna literatura 45 9 54 

SKUPAJ 89 9 98 

 
Število vseh knjižnih enot:  19538 
- leposlovje:   10790 
- strokovne knjige:  8748 
 
Prirast neknjižnega gradiva: 
 

CD romi CD Videokas. Avdiokas. DVD 

3 0 0 0 4 

 
Skupaj neknjižno gradivo: 
 

CD romi CD Videokas. Avdiokas. DVD 

211 154 328 89 38 

 
Revije in časopisi: 42 naslovov..40? 
Število izposojenih knjig: 

- Rakek: 1812 
- Unec:    459 
- Skupaj: 2271 

 
Obisk: 

- Rakek: 1236 obiskov  
- Unec :    272 obiskov  
- Skupaj: 1508 obiskov 

 
V zadnjih dveh letih se je število izposojenih knjig zmanjšalo, kar je morda povezano 
tudi z nižjim številom novo nabavljenih knjig. Novo vodstvo si je kot prednostno nalo-
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go zastavilo vpis vseh prisotnih knjig na šoli, nato izobraževanje knjižničarke za izpo-
sojo v programu COBISS, ki naj bi stekla s 01.10. 2012. Cilj je dosežen, zato bomo 
letos poskrbeli za prirast knjižničnega gradiva tako na matični šoli kot PŠ Unec.  
 
Nižja številka obiska je posledica tudi varčevalnih ukrepov ter znižanih materialnih 
sredstev. 
 
Največ je bilo izposojenih leposlovnih knjig za starostno stopnjo cicibani in pionirji. 
 
Izposoja je potekala po urniku, na Uncu ob petkih.  
 
PREVZEMANJE ZAPISOV IN ZALOGA V COBISSU 
 
Prevzemanje zapisov iz COBISSA je potekalo  celo šolsko leto tako na matični šoli 
kot tudi PŠ Unec, tiskanje nalepk pa na matični šoli in od meseca maja 2012 tudi na 
podružnici. Na matični šoli so v sistem COBISS vpisane vse knjige, razen gradiva, ki 
se nahaja v arhivu. Na PŠ Unec so vpisane vse leposlovne knjige in večina strokov-
nih knjig. Vpisovanje starega fonda v sistem COBISS je bilo zaključeno v začetku 
julija 2012; pred izobraževanjem na IZUMU in namestitvijo COBISS3/izposoja. 
 
Iz vzajemne baze COBISS smo v letošnjem š. letu do 29. 06. 2012 prevzeli 4525 
zapisov. V COBISSU imamo trenutno vpisanih 13557 enot knjižnega gradiva, od tega 
samo na PŠ Unec 2403 enot knjižnega gradiva.  
 
Učbeniški sklad 
Učbenike si je v preteklem šolskem letu izposodilo 262 učencev. 
 
Bibliopedagoško delo 
V šolskem letu je bilo izvedenih: 
 

- na matični šoli Rakek: 51 PU KIZ  
- na PŠ Unec:   12 PU KIZ  
- VVZ Martin Krpan:  20 PU KIZ 

 
 
P. DELO RAČUNALNIKARJA 
 
V letošnjem š. letu smo izvedli planirane posodobitve iz lanskega leta, ki jih zaradi 
finančnih razmer in ukrepov varčevanja nismo izpeljali leto prej. 
 
V računalniški učilnici smo v vseh 15 računalnikih zamenjali osnovne plošče in spo-
min, obdržali pa smo ohišja, diske, procesorje, … Nova strojna oprema omogoča 
inštalacijo Windows 7 in manjšo porabo elektrike, kakor tudi možnost samodejnega 
ugašanja računalnikov, ko ti niso v uporabi, ter s tem prihranke pri elektriki.  
 
Konec leta smo dodali nov učiteljev/administracijski računalnik za boljši pregled nad 
učilnico. S tem smo tudi pridobili dodatni računalnik za učence (15 računalnikov + 
učitelj).  Naročili smo nosilce za računalnike na mize, da bodo ti dvignjeni s tal, kar 
omogoča lažje čiščenje, manj prahu v računalnikih, predvsem pa računalniki niso 
toliko na »udaru« nog in stolov. 
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Zamenjava računalnikov razredne stopnje: 
Zamenjali smo stare računalnike v razredih 1. A, 2. A, 3. A, 3. B (na PŠ Unec), 4. A in 
5. A, stare pa porazdelili na manj zahtevna mesta (kuhinja, kabineti). Na PŠ Unec 
smo montirali projektor na strop učilnice 1. in 2. razreda. 
 
Šola je, kar se razredov tiče, po dveh letih dela na zadovoljivem računalniškem nivo-
ju, tako razredna kot predmetna stopnja. 
 
Knjižnica: 
Zaradi prehoda na izposojo COBISS-a smo zamenjali tudi računalnik v knjižnici, sta-
rega pa prerazporedili na šoli.  
 
Inštalirali smo oglasno desko v jedilnici šole, kjer so objavljena nadomeščanja, urnik, 
redne objave, v ta namen kupili 107cm LG LCD televizijo in uporabili enega od sta-
rejših računalnikov. Oglasna deska je tudi neposredno povezana s programom za 
izdelavo urnikov in nadomeščanj. 
 
Montirali smo 2 interaktivni tabli, zamenjali nekaj pokvarjenih kablov  projektorjev, 
inštalirali zunanji »backup« disk, ki shranjuje kopije datotek Administracijskega dela 
šole. V računovodstvu smo zaradi lažjega tiskanja položnic kupili nov tiskalnik ter 
dotrajan tiskalnik zamenjali pri pomočnici. Po vseh razredih, v telovadnici in PŠ Unec 
smo namestili digitalne ure, ki so povezane s šolskim zvoncem. Na Uncu smo poso-
dobili računalnik v zbornici. 
 
Za vodenje Evidence delovnega časa smo namestili čitalce kartic in posodobili pro-
gram. 
 
 
R. ŠOLSKA PREHRANA 
 
Število obrokov: 
 

 Rakek Unec Skupaj 

Zajtrk 10 2 12 

Malica 222 38 260 

Kosilo 
124 

(od tega 21 za PŠ Unec) 
100 – 130 

Malice zaposleni 8 8 

Kosila zaposleni 4 4 

 
Dietno prehrano se je pripravljalo za 5 učencev z alergijami, za 2 učenca brezmesno 
malico, občasno 2 brezmesni kosili, 5 učencev pa je iz verskih razlogov prejemalo 
malice brez svinjine. 
 
V šoli 5 učencev ni prejemalo nobenega obroka, vsi ostali so imeli na šoli vsaj en 
obrok na dan. Število malic in kosil se med letom ni bistveno spreminjalo. Cena obro-
kov je bila celo leto nespremenjena: malica 0,80 €, kosilo 1,85 € (1. – 5. r.) in  
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2,10 € (6. – 9. r), zajtrk 0,50 € (učenci jutranjega varstva). 46 učencev je imelo doda-
tno subvencijo za malico, 214 je imelo splošno subvencijo za malico in 4 učenci so 
imeli brezplačno kosilo. 
 
Pri pripravi jedilnikov smo upoštevali smernice zdrave prehrane – energijsko in hra-
nilno ter zdravstveno ustreznost ponujenih obrokov, želje otrok, prilagoditev jedilnika 
glede na dejavnosti šole. Jedilnik je bil redno objavljen na spletni strani šole in oglas-
nih deskah po hodnikih. 
 
V letošnjem šolskem letu smo se vključili v projekt Shema šolskega sadja. V ta 
namen so imeli vsi učenci (tudi tisti, ki niso prijavljeni na šolsko malico) od 3. oktobra 
dalje enkrat na teden (sreda) poleg šolske malice na voljo brezplačen dodaten obrok 
sadja in zelenjave. Izvedli smo 35 delitev sadja in zelenjave in učence s tem še doda-
tno spodbujali k uživanju svežega sadja in zelenjave. Vzporedno s tem so skozi vse 
leto potekale promocijske aktivnosti/delavnice v zvezi s sadjem in zelenjavo. Pri pre-
gledu Inšpekcije smo bili pohvaljeni kot primer dobre prakse.  
 
 
S. DELO S STARŠI 
 
Govorilne ure in roditeljski sestanki ter druge oblike sodelovanja s starši so potekali 
po načrtu v LDN. Pisnih pripomb staršev je bilo v tem šolskem letu le nekaj, podali so 
jih ustno ali po telefonu. Starši so neredko delo učiteljev in vodstva tudi odkrito 
pohvalili. Opažali pa smo težave z izostanki od pouka, slabo obiskane delavnice za 
starše. 
 
V sodelovanju z LASom in Patricijo Verbič je svetovalna delavka pripravila 5 delavnic 
za starše (šolska svetovalna in specialno-pedagoška služba): 
 

 24. 11. 2011 – Ravnanje s čustvi in sodelovanje namesto ukazovanja 

 22. 12. 2011 – Kaznovati ali ne 

 26. 01. 2012 – Skupno iskanje rešitev 

 26. 04. 2012 – O čustvih, prijateljih in družini 

 09. 05. 2012 – Spolni odnosi in mamila 
 
Delavnice so bile slabo obiskane, vendar so bili starši, ki so se jih udeležili, z njimi 
zelo zadovoljni. 
 
M. Hiti, Tjaša P. in Anja Š. I so pripravile naslednje delavnice za starše: 
 

 Kako pomagati otroku pri premagovanju učnih težav? (17. 01. 2012)  

 Kako pomagati pri tujem jeziku? (19. 01. 2012) 

 Kako pomagati pri bralno napisovalnih težavah od 3. do 5. razreda?  
(16. 02. 2012) 
 

Ker je bil obisk staršev na vseh treh delavnicah pod pričakovanji, zadnje delavnice 
Navajanje na samostojno učenje nismo izpeljali. 
 
V skladu s potrebami je razredničarka 4. in 5. b razreda na PŠ Unec pripravila delav-
nico za starše: 
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 Pomen samopodobe za samostojnost in odgovornost otroka (15. 03. 2012); E. 
Baraga 

 
 
Š. PRIPRAVNIŠTVO, PEDAGOŠKA PRAKSA, NAZIVI, HOSPITACIJE 
 
 
V juniju smo imeli v tajništvu na praksi dijaka Srednje ekonomske šole, smer  
Ekonomski tehnik, Antonia Dimitrova. 
 
Ludvik Palčič je bil mentor profesorici športne vzgoje Alenki Perhavec, ki je bila 
zaposlena na projektu Zdrav življenjski slog. 
 
Marija Opeka je s 01. 12. 2012 napredovala v naziv svetovalec. 
 
V šolskem letu je bilo opravljenih 20 ur hospitacij. 
 
 
T. PŠ UNEC 
 
Program na podružnični šoli je v celoti realiziran, šola se dobro povezuje s krajem 
(poročilo v prilogi). 
 
 
U. SPLOŠNO 
 
V mesecu novembru, februarju in marcu so našo šolo predstavili tudi javni mediji 
(intervju z ravnateljico na R94 o humanitarni akciji za Lenarta, R94 je gostil člane 
oddaje Sive celice ter uspešne učence naše šole, ravnateljica je večkrat predstavila 
delo na šoli v člankih v NKN (130 let šolstva na Rakeku, srečanje folklornih skupin, 
dobrodelni koncert, nogometni turnir, mednarodni festival folklore …).  

V septembru smo pričeli z natančnim popisom osnovnih sredstev – inventuro (delno 
zaključena že 25. 10. 2011). V zadnjih dveh letih smo po nakupu čitalca za elektron-
ski popis inventurnih sredstev vsa sredstva ponovno označili. S tem smo uspeli uredi-
ti enostavnejši in hitrejši popis. Vsa sredstva so tako vodena tudi elektronsko. 

Investicije: nakupili smo nekaj drobnega inventarja in sicer elektronske ure za učilni-
ce, telovadnico in PŠ Unec, 8 novih računalnikov za razredno in predmetno stopnjo, 
nadgradili 15 računalnikov v računalniški učilnici, kupili 2 tiskalnika za v upravo, 
kosilnico na nitko za dela hišnika, voziček TOGO za snažilke, palični mešalec za 
kuhinjo, krožnike, kozarce ipd. 
 
 
V. ZAKLJUČEK 
 
Ocenjujem, da je Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12 v celoti in kvalitetno reali-
ziran – na določenih segmentih smo ga celo presegli (prireditve, timsko izobraževan-
je, odmevnost). 



Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek 
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2011/12 

45 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek 
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2011/12 

46 
 

 

 

Z. PRILOGE 
 

1. POROČILA VODIJ AKTIVOV 

 
 

POROČILO O DELU AKTIVA 1. TRIADE 
ZA ŠOLSKO LETO 2011/12 

 
Članice aktiva 1. triade so bile učiteljice 1. triade , ki poučujejo na matični šoli in  pod-
ružnični šoli. 
 
V šolskem letu 2011/ 2012 smo se sestale 7–krat. Največ časa naših srečanj smo 
posvetile načrtovanju dela za šolsko leto 2011/2012 in izboru učbenikov, delovnih 
zvezkov in drugega gradiva za š.l. 2012/2013. 
 
Udeležile smo se tudi vseh srečanj vertikale. 
 
Mesečno smo realizacijo aktivnosti za pretekli in načrtovanje za prihodnji mesec 
usklajevale preko elektronske pošte. 
 
Po pregledu načrtovanih aktivnosti za preteklo šolsko leto smo ugotovile, da smo 
izpolnile vse načrtovane dejavnosti in jih ponekod tudi presegle. Dve članici (V. 
Rovan in K. Petrič) sta se udeležili posveta  o bralni pismenosti na OŠ Brezovica in 
tam predstavljene izsledke raziskav prenesli tudi na srečanja vertikale za posamezne 
predmete. 
 
Aktivno smo sodelovale v vseh šolskih projektih, naši učenci so sodelovali v tekmo-
vanjih in na različnih literarnih in likovnih natečajih. Sodelovanje je razvidno iz poročil 
razrednikov. 
 
Sodelovale smo tudi z ostalimi aktivi na šoli.  
 
Težave pri delu: 

- Pomanjkanje materiala za ustvarjanje (barve, lepilo, papir, karton, …) 
 
Predlagamo, da se aktivi organizirajo tako, da imajo na Uncu svoj aktiv, učiteljice pa 
se vključujejo v matične aktive pri skupnem načrtovanju, usklajevanju in analizah 
dela. 
 
 
Na Rakeku, 28. 6. 2012      Vodja aktiva 1. triade: 

      Karmen Petrič 
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POROČILO O DELU AKTIVA 2. TRIADE 
ZA ŠOLSKO LET0 2011/12 

 
Učitelji v aktivu: Julija Bombač, Gabrijela Prelesnik (do 31.12.), Alenka Može (od 
1. 1. 2012 dalje), Emiljana Baraga 
  

I. Realizacija LDN: 
 

a. DNEVI DEJAVNOSTI: 
Vsi dnevi dejavnosti so bili realizirani po LDN.  Manjša odstopanja so bila v 
rokih izvedbe. 
 

b. Šole v naravi, tabori: 
4. a+b – CŠOD Lipa, Črmošnjice; 5. – 9. 9. 2011 
5. a+b – LŠN Debeli rtič; 4. – 8. 6. 2012 
 

c. Ekskurzije: 
4. a + b – Predjamski grad; 20.6. 2012 
5. a + b – Mesto Piran; 7. 6. 2012 
 

d. Prireditve, razstave, delavnice…: 
4. in 5. a + b Prireditev ob zaključku projekta Modri stol 
4. in 5. a + b  Prireditev ob 130 letnici šole 
4. in 5. b  Novoletne delavnice na Uncu, 13. 12. 2011 
4. in 5. b  Kulturni praznik na PŠ Laze (OPZ, folklorna skupina);  

10. 2. 2012 
4. in 5. a + b  Razstava  ob dnevu poezije, marec 2012 
5. a    Razstava ob dnevu vode  marec 2012) 
4. in 5. b   Pomladna prireditev na Uncu – 21. 3. 2012 
4. in 5. b   Prireditev »Vojanov in naš čas« – 28. 3. 2012 
5. a    Razstava ob dnevu Zemlje  (april 2012) 
4. in 5. a + b  Razstava ob zaključku projekta »Branje, moje sanje«  

april 2012 
4. in 5. b   Srečanje podružničnih šol Unec Laze 
4. in 5. b  Prireditev za dedke in babice ob dnevu družin na  

Uncu – 16. 5. 2012 
 
Posamezni učenci vseh štirih oddelkov so sodelovali  tudi na športnih pri-
reditvah,  reviji pevskih zborov, učenci z Unca pa tudi na reviji folklornih 
skupin. 
 

e. Projekti 
Modri stol, 4. in 5. a + b 
Branje, moje sanje, 4. in 5. a + b 
Shema šolskega sadja, 4. in 5. a + b 
Botrstvo otroku iz Afrike, 4. in 5. a + b 
Šolski eko–vrt, 4. in 5. b (Unec) 
Zdrav življenjski slog, 4. in 5. a + b 
Policist Leon svetuje, 5. a + b 
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Akcija za čiste zobe, 4. in 5. a + b 
Program Jumicar, 4. in 5. a + b 
 
Spominski dnevi (UNESCO):   

- svetovni dan poezije, 4. in 5. a + b, 
- svetovni dan zemlje, 4. in 5. a + b, 
- svetovni dan vode, 4. in 5. a + b, 
- mednarodni dan družin, 4. in 5. b 

 
f. Tekmovanja, revije 

Učenci so tekmovali na vseh predvidenih tekmovanjih in revijah – razen na 
tekmovanju za angleško bralno značko.   Rezultati tekmovanj so navedeni 
v poročilih razrednikov. 
 

g. Interesne dejavnosti: 
Izvajale so se vse ID, ki so bile planirane v LDN, razen  folklore na Rakeku 
ter ročnih del in kreativnega pisanja na Uncu,ki se niso izvajali zaradi pre-
majhnega števila prijavljenih učencev. 
Poročila o delu ID in sodelujočih učencih so v dnevnikih dejavnosti in poro-
čilih razrednikov. 
 

h. Stiki s starši: 
Roditeljski sestanki in govorilne ure so izvedene po planu v  LDN. Dodatnih 
sestankov ni bilo.  
 
V 4. in 5. a  razredu so izvedene delavnice za starše z naslovom: Kako 
pomagati učencem z učnimi težavami (izvajalki M. Hiti in P. Verbič)  
Datumi izvedb: 4. a –16. 2. 2012;  5. a – 8. 3. 2012. 
 
V 4. in 5. b razredu na Uncu pa je izvedena delavnica na temo Pomen 
samopodobe za samostojnost in odgovornost otroka– izvajalka Emil-
jana Baraga, 15. 3. 2012. 
 

i. Izobraževanja: 
Aktiv se je v letošnjem letu vključil v vertikalni pregled UN: 

- 11. 11. 2011 – sestanek 1.,2. triada in NA; 
- 18. 11. 2011 – sestanek 1., 2. triada in DA; 
- 09. 02. 2012 – pregled UN – naravoslovje ; 
- 16. 02. 2012 – pregled UN – matematika; 
- 07. 03. 2012 – Pregled UN – družboslovje; 
- 02. 04. 2012 – pregled UN – GVZ, LVZ; 
- 04. 04. 2012 – pregled UN – slovenščina; 
- 11. 04. 2012 – pregled UN – tuji jeziki (A. Može). 

 
Medsebojna  izobraževanja: 

- 22. 08. 2011 – Motnje avtističnega spektra – M. Hiti 
- 26. 10. 2011 – Obrambni mehanizmi – P. Verbič 
- 10. 11. 2011 – Čustvena stanja – P. Verbič 
- 01. 12. 2011 – RU in dvig samopodobe pri učencih – T. Prudič 
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- 01. 02. 2012 – Prenos informacij  o učencih z učnimi težavami – 
T. Prudič, M. Hiti 

- 01. 03. 2012 – Koncept dela z učenci z učnimi težavami –  
T. Prudič, M. Hiti 

Izobraževanja – zunanji izvajalci: 
- 25. 08. 2011 – 7 korakov za boljšo šolo – dr. J. Bajzek, Logatec 
- 06. 02. 2012 – Bralna pismenost – OŠ Brezovica (A. Može) 
- 28. 02.  in 29. 5.  2012 – Interaktivna tabla 
- 22. 05. 2012 – Retorika 
- 28. 05. 2012 – Neodvisen. si 
- Supervizija – več srečanj – dve skupini 

 
Študijska skupina (Logatec): 

- 28. 11. 2011 – UN in bralna pismenost  
- 07. 05. 2012 – Bralne strategije; kriteriji ocenjevanja v UN 

 
 

 
Rakek/Unec, 28. 06. 2012     Vodja aktiva: Emiljana Baraga 
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POROČILO O DELU AKTIVA ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA 
ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 

 
 
Vodje oddelkov: Liljana Intihar, Tatjana Svet, Marija Opeka, Martin Rihtar, Petra 
Mikše, Katja Smrdel Zafred, Barbara Geržina, Anita Šen, Alenka Perhavec, Miha 
Jernejčič, Marta Čuk. 
 
Aktiv OPB se je sestajal na 4. aktivih: 28. 06. 2011, 10. 10. 2011, 19. 03. 2012 in  
11. 06. 2012. Na aktivih smo načrtovali delo v OPB in reševali tekočo problematiko 
(nabava materialov, projekt UNESCO – Moder stol – nekdo misli name, Branje – 
moje sanje, študijske skupine). 
 
V mesecu septembru smo se v večini priključili roditeljskim sestankom razrednikov, 
kjer smo staršem predstavili program in način dela v OPB. 
 
Tedensko smo bili prisotni na dopoldanskih govorilnih urah, mesečno pa smo bili pri-
sotni na popoldanskih govorilnih urah, sicer pa je bilo sodelovanje s starši skozi vse 
leto sprotno; več ali manj je potekalo ob prihodu staršev po otroke. 
 
Sprostitvene dejavnosti smo izvajali na igrišču pred šolo (z igrali), v športnem parku, 
na jasi v bližini gozda, v telovadnici, v predavalnici, v knjižnici ter računalniški učilnici. 
V PŠ Unec pa na šolskem vrtu (igrala), v telovadnici in na igrišču pri gasilskem domu 
ter v učilnici. 
 
V letošnjem šolskem letu smo na matični in podružnični šoli izpeljali akcijo zbiranja 
odsluženih, a še uporabnih igrač in družabnih iger. Z akcijo smo nekaj malega tudi 
dobili, a še vedno ponovno ugotavljamo, da pogoji za izvajanje sprostitvenih dejav-
nosti na matični šoli niso zadovoljivi: premalo igral in ustreznih rekvizitov. 
 
Vključevali smo se tudi v šolske projekte; v okviru projekta UNESCO, Moder stol – 
nekdo misli nate, Branje – moje sanje smo v vseh skupinah našli stare, odslužene 
stole in jih obnovili, porisali in jih opremili s sporočilom. Stole smo v okviru prireditve 
ob 130–letnici šolstva na Rakeku podarili predstavnikom različnih javnih ustanov in 
so zdaj tam, da s svojimi sporočili opozarjajo na različne problematike. V okviru naci-
onalnega projekta Branje – moje sanje pa smo več časa posvetili branju in obisku 
šolske knjižnice ter likovno-literarnemu ustvarjanju. 
 
Skupini ge. Liljane Intihar in ge. Barbare Geržina sta izvedli akcijo Skupaj osrečuje-
mo, Bučkin dan (pripravili so marmelado in izdelovali okrasne buče), Pokaži, kaj znaš 
(zabavno plesno glasbeno prireditev), ples prijateljstva in peko piškotov, krasili so 
kozarčke za materinski dan, ob dnevu Zemlje so urejali gredice, sejali in sadili ter 
imeli tržnico – izmenjava sadik, v juniju so izvedli Indijanski dan (izdelovali so šotore, 
majice, perjanice, šabese in nakit), izdelali žogo za Žogarijo. Na predzadnji dan pou-
ka, 21. 6., pa so izvedli Vodni dan. 
 
Vse skupine OPB na matični šoli so samostojno ali skupaj z ostalimi sodelovale pri 
krasitvi šole pred božično-novoletnimi prazniki.  
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Na PŠ Unec so se učenci priključili projektoma 'Šolski ekovrt' in 'Shema šolskega 
sadja' ter potresli in pobrali sadeže, iz katerih je kuharica skuhala marmelado in so jo 
učenci kasneje zaužili za malico. V okviru projekta 'Šolski ekovrt' so učenci zasadili 
drevo – pravi kostanj, pripravili material za hotel za žuželke, v zimskem času so z 
izdelavo lojnih pogač poskrbeli za ptice, spomladi so posadili josto in več sadik ribeza 
ter okrasnega grmičevja – forzicij in kodrasti vrbi. V na novo oblikovan jagodnjak so 
posadili jagode, drobnjak in sivko. Pobrusili, prebarvali in zaščitili so lesene elemente, 
ki bodo jeseni nameščeni na šolski vrt. V šolski stavbi so na PŠ Unec poskrbeli še za 
okrasitev šole; v zimskem in zgodnje spomladanskem času. Učenci 4. in 5. r so izde-
lali bonbone – melisnice. 20. 6. so v obeh skupinah izvedli Vodne igre. 
 
Učiteljica Marta Čuk se je udeležila tudi 1. in 2. sklica študijske skupine za OPB na 
terenu, v Dolnjem Logatcu (25. 11. 2011 in 30. 3. 2012) in tudi 3. sklica preko spleta 
(do 30. 6. 2012) na temo Gibalne aktivnosti v OPB. 
 
 
 
Rakek, 22. 06.2012       za aktiv učiteljev OPB 
          Marta Čuk  
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POROČILO NARAVOSLOVNEGA AKTIVA 
ZA ŠOLSKO LETO 2011/12 

 
Realizirani so bili vsi naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, obeležitve svetovnih dni, pro-
jekti. 
 
Učenci sedmih, osmih in devetih razredov so dva naravoslovna dneva opravili v 
CŠOD. 
 
Ekskurzije so bile vse izvedene po programu, razen za sedma razreda, ko so zaradi 
popravljanja  rudnika v Velenju odšli na ogled rudnika in akvarija v Idrijo. 
 
Izpeljana so bila vsa tekmovanja. Učenci so bili zelo uspešni na tekmovanju Male 
sive celice, na državnem tekmovanju iz logike, matematike, konstruktorstva, prejeli 
so več srebrnih priznanj. 
 
Zaradi časovne ne uskladitve OPB, pouka in izbirnih predmetov ni bilo tehniškega 
krožka. Ostale interesne dejavnosti so delovale po zastavljenem programu. 
Raziskovalna naloga iz biologije bo prijavljena naslednje šolsko leto. 
 
Na taboru za nadarjene so učenci sodelovali  tudi na matematični delavnici in v dela-
vnici, kjer so raziskovali podzemlje Rakovega Škocjana – Zelške jame. 
 
Člani naravoslovnega aktiva smo se letos sestali šestkrat (sprotni aktivi). Bili smo 
aktivni, med seboj smo zelo dobro sodelovali. Z rezultati svojega dela smo zadovolj-
ni. Sodelovali smo tudi z učitelji ostalih triad na sestankih Vertikala. 
 
Vodja naravoslovnega aktiva v naslednjem šolskem letu bo Marija Opeka. 

 
 

Vodja naravoslovnega aktiva 
Antonija Šlajnar 
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POROČILO DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA 
ZA ŠOLSKO LETO 2011/12 

 
V okviru projekta Unesco smo tudi v družboslovnem aktivu sodelovali pri obeležitvi 
dni znotraj Unescovega projekta, kar je razvidno iz že poslanih mesečnih načrtov 
aktiva. 
 
Dnevi dejavnosti so bili realizirani po načrtu, prišlo je le do zamikov v datumih, ki pa 
so bili večinoma posledica zunanjih dejavnikov. 
 

1. Dan šole – izveden 22. novembra 2011 
2. Kulturni dan – Dogaja; izveden 25. januarja 2012 
3. Kulturni dan – Muzejske delavnice – izvedene 12. marca 
4. Kulturni dan – Premogovništvo Velenje – zamenjano s premogovnikom  Idrija, 

(zaradi požara)  izvedeno 15. maja 2012 

V aktivu smo sodelovali na sestankih vertikale, kjer smo usklajevali delo od 1. do 3. 
triade. Prvi tak sestanek smo imeli 18. novembra, ko smo se dobile članice druž-
boslovnega aktiva z učiteljicami 1. triade, kjer smo si postavili cilj seznaniti se s stan-
dardi pri vseh predmetih. Povezovanje naj bi bilo še bolj poglobljeno preko dni dejav-
nosti. Sklenili smo, naj bi vsi učitelji imeli enake zahteve glede opravljanja domačih 
nalog ter domačega dela. Za nadaljnje delo z učenci bi bil dobrodošel boljši pretok 
informacij ob prehajanju učencev z nižje na višjo stopnjo. 
 
Drugi sestanek smo v aktivu izvedli 5. januarja. Dogovorili smo se glede izvedbe in 
organizacije treh kulturnih dni, in sicer: 16. januarja – za učence od 1. do 6. razreda, 
25. januarja – za učence od 7. do 9. razreda ter delavnic v okviru kulturnega dne 7. 
februarja (Dan z glasbenim gostom) – za vse učence. 
 
Na tretjem sestanku, 19. junija, pa smo usklajevali ekskurzije ter kulturne dni za nas-
lednje šolsko leto. 
 
V družboslovnem aktivu smo obeležili kar nekaj svetovnih in mednarodnih dni: 
 

Branje, moje 
sanje 

Lea 
Sterle 

pomlad 2012  branje v oddelkih  

 bralni maraton v knjižnici 

 literarno in likovno poustvarjanje 

26. september: 
EVROPSKI DAN 
JEZIKOV 

Urška  
Drobnič 

kratka prireditev za učence - nastopi 
učencev s točkami v različnih jezikih 

23. april: 
SVTOVNI DAN KNJIGE 
IN ZALOŽNIŠTVA 

1) aktiv 
DRUŽ 

vsi učenci, v povezavi s projektom 
Branje – moje sanje 

 
Z realizacijo vseh dni dejavnosti,obeleženjem dni znotraj projekta Unesco, ekskurzij 
ter kulturnih dni smo realizirali tudi vse postavljene cilje. 
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PROJEKTI IN RAZISKOVALNE NALOGE: 

 
  1.) UNESCO projekti: koordinatorica Urška Drobnič 

- Moj modri stol 
- Dediščina skozi fotografijo (oba projekta od septembra do novembra  

zaključek 22.11. ob dnevu šole 
 

  2. )  130 let šole (vodja I. Pavlič + ostali učitelji šole) 
 
  3.)  Teden knjige: april  2012, (Lea Sterle): 

- Branje moje sanje (zaključek  projekta z gostom) 
- donacija in prodaja knjig 

     
  4.) Zgodovinska raziskovalna naloga; 9. r. (Jolanda Cerkvenik) 
 
  5.) Medobčinska likovna kolonija; junij, nosilec Petra Mikše 
 
  6.) Plakat miru; likovni natečaj,  nosilec P. Mikše 
 
 
PRIREDITVE: 

 
1.) Dobrodelni koncert Željam naproti 2. del, marec 2012 
2.) Glasbeni tobogan - zaključni koncert šolskih pevskih zborov; nosilka: Katja S. 

Zafred 
 
 

SODELOVANJE : 
- Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve, 1. november: Metoda 

Debevc, K. Zafred (KONEC OKTOBRA) 
- Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 
- Krajevni praznik, 13. marec  (M. Debevc, Katja Zafred, Petra Mikše) 
- Prireditev za žene in matere,  Pozdrav pomladi (marec, šola Unec)     

(Katja Zafred)       
- Otroški bazar – sodelovanje MPZ na gospodarskem razstavišču 

 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI:   in  priprave na tekmovanja so bile izvedene po načrtu. 
Izbrali smo vodjo aktiva za naslednje šolsko leto, Urško Drobnič. 
 
 
 
Datum: 20. junij 2012        Vodja družboslovnega aktiva 

Katja Smrdel Zafred 
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POROČILO AKTIVA SPECIALNIH PEDAGOGOV IN PEDAGOGINJ 
ZA ŠOLSKO LETO 2011/12 

 
V šolskem letu 2011/12 je v mesecu oktobru zaradi bolniške odsotnosti Martine Hiti 
prevzela vodenje aktiva Anja Šircelj Istenič. 
 
Člani aktiva so: 

 Martina Hiti 

 Patricia Verbič 

 Tjaša Prudič 

 Anja Podlesnik Fetih 

 Tomaž Lulik 

 Tina Milharčič (nadomeščala Martino Hiti) 

 Anja Šircelj Istenič 

 
Člani aktiva smo v okviru LDN OŠ »Jožeta Krajca« Rakek realizirali naslednje dejav-
nosti: 
 

a) PROJEKTI, PRIREDITVE, DELAVNICE 

 uspešno nadaljevali s projektom Botrstva otroku iz Afrike 

 sodelovali v Unescovem projektu Moder stol – nekdo misli name  

 sodelovali smo pri pripravi in izvedbi delavnic in prireditve ob  

130–letnici šolanja na Rakeku 

 obeležili mednarodni dan boja proti AIDS–u (delavnice za 8. in 9.  

razred) 

 
b) IZOBRAŽEVANJA  

 Patricia Verbič in Anja Šircelj Istenič sta nadaljevali magistrski študij 

Inkluzivne pedagogike v Kopru. 

 Patricia Verbič, Martina Hiti, Tjaša Prudič in Anja Šircelj Istenič so se 

udeležile izobraževanja iz supervizije, ki je bilo organizirano na šoli. 

 Tjaša Prudič in Patricia Verbič sta nadaljevali s tečajem angleščine, 

Patricia Verbič in Anja Šircelj Istenič pa sta se udeležili izobraževanja iz 

interaktivne table. 

 udeležba na Področnem aktivu izvajalcev DSP v Cerknici je bila v 

letošnjem šolskem letu zaradi veliko drugih obveznosti slabša; v okviru 

Področnega aktiva DSP je Patricia Verbič obiskala  OŠPP Janeza Lev-

ca v Ljubljani. 

 Anja Šircelj Istenič se je udeležila izobraževanja za požarno varnost 

 udeleževale smo se tudi ostalih izobraževanj na šoli, ki so bila obvezna 

za vse učitelje. 
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c) PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA SODELAVCE, STARŠE IN UČENCE 

 Patricia Verbič je za sodelavce izvedla predavanje z delavnicami 

Obrambni mehanizmi (oktober, november 2011). 

 Tjaša Prudič je za sodelavce izpeljala delavnice za sodelavce 10 kora-

kov do boljše samopodobe (december 2011). 

 Anja Šircelj Istenič je izobraževanje učitelj učitelju - Teorija Glasserja po 

dogovoru z ostalimi prestavila na naslednje šolsko leto (zaradi preveli-

kega števila ponujenih izobraževanj v mesecu maju). 

 Tjaša Prudič in Martina Hiti sta v marcu pripravili 3. del izobraževanja 

Koncept dela Učne težave. 

 Tjaša Prudič in Patricia Verbič sta v letošnjem letu pripravili pet delav-

nic za starše Kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo. 

 Martina Hiti, Tjaša Prudič in Anja Šircelj Istenič so pripravile v letošnjem 

letu naslednje delavnice za starše:  

o Pomagajmo otroku pri premagovanju učnih težav 

o Kako pomagati pri tujem jeziku 

o Kako pomagati pri bralno napisovalnih težavah.. 

Ker je bil obisk staršev na vseh treh delavnicah pod pričakovanji, smo 
se odločile, da zadnje delavnice Navajanje na samostojno učenje ne 
izvedemo. 

 Tjaša Prudič, Patricia Verbič in Anja Šircelj Istenič so sodelovale pri 

organizaciji in izvedbi delavnic za otroke na taboru za nadarjene.  

 
d) INTERESNE DEJAVNOSTI 

 Martina Hiti je na Rakeku vodila interesno dejavnost za otroke z bralno-

napisovalnimi težavami Potovanje v deželo besed; na Uncu ta krožek 

ni bil izveden zaradi premajhnega interesa učencev (časovna ovira – 

težko usklajevanje med urniki in interesnimi dejavnostmi). 

 Tjaša Prudič je realizirala obe načrtovani interesni dejavnosti: Učimo se 

učiti in Družabne igre. 

 
DRUGO 
 
Sicer pa je naše poglavitno delo še vedno priprava in izvajanje ur dodatne strokovne 
pomoči, priprava individualiziranih programov in evalvacij za učence z DSP, upošte-
vanje prilagoditev, sklicevanje sestankov strokovnih skupin in sodelovanje z učitelji, 
starši in zunanjimi institucijami. 
 
Pisali smo poročila o otroku in pomagali staršem pri postopku usmerjanja otrok. 
Sodelovali smo pri pripravi in izvedbi nacionalnih preizkusov znanja za učence z 
odločbami. Pripravili smo prilagoditve za NPZ. 
 
V letošnjem letu smo imeli kar precej težav z realizacijo ur pri nekaterih učencih, 
vzrok je bila daljša bolniška odsotnost specialne pedagoginje Martine Hiti in odsot-
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nost nekaterih učencev. Vendar pa smo do konca šolske leta uspeli večino ur pokriti 
z nadomeščanji, tako da je bila realizacija dobra. 
 
Med letom so se pojavljali manjša nesoglasja med učitelji in izvajalci DSP, ki smo jih 
sproti reševali. Še naprej si bomo poskušali pridobiti njihovo zaupanje v našo stroko-
vnost. 
 
Prizadevamo si za redno sodelovanje s starši, saj to zagotovo vodi k boljšemu uspe-
hu posameznega učenca. 
 
V prihodnjem letu načrtujemo v okviru Področnega aktiva izvajalcev DSP obiskati 
OŠPP v Postojni, kamor so lahko usmerjeni tudi naši učenci in Zavod za gluhe in 
naglušne v Portorožu. Imamo željo po pridobivanju novega znanja in izkušenj. 
 
Vodja aktiva pedagoginj in specialnih pedagoginj v naslednjem šolskem letu ostaja 
Anja Šircelj Istenič. 
 
 

     Vodja aktiva 
Anja Šircelj Istenič 
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POROČILO AKTIVA ŠPORTNE VZGOJE 
ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 

 
V aktiv športne vzgoje smo bili vključeni učitelji ŠVZ:  Alenka Perhavec, Ludvik Pal-
čič, Tomaž Lulik in Polona Klopčič (od 21. 5. 2012). 
 
Na začetku šolskega leta smo načrtovali delo. Pregledali smo letni delavni načrt za 
športne dejavnosti na šoli: letne priprave za pouk ŠVZ in za izbirne predmete, šport-
ne dneve, šolska športna tekmovanja, interesne dejavnosti, zimsko in letno šolo v 
naravi, projekt Naučimo se plavati, športna programa Zlati sonček in Krpan ter projekt 
Zdrav življenjski slog. 
 
Povezovali smo se z drugimi aktivi za izvedbo dni dejavnosti, šolskih projektov  
(projekt Unesco) in drugih dni dejavnosti ter prireditev na naši šoli. Sodelovali pa smo 
tudi pri organizaciji valete (plesni del). 
 
Redne ure športne vzgoje so bile v vseh oddelkih realizirane po vsebini in po obsegu, 
tako kot je bilo načrtovano v LDN. 
 
Sestanke aktiva ŠVZ smo imeli ob četrtkih 4. šolsko uro, kjer smo opravili mesečni 
pregled dejavnosti in planirali delo za naslednji mesec. Obravnavali smo tudi tekočo 
problematiko in zapisnike aktiva sproti oddajali. O vseh opravljenih aktivnostih in pla-
niranju smo tedensko poročali na torkovih sestankih pedagoškega zbora.  
 
V vsakem oddelku je bilo izvedenih tudi 5 športnih dni v letošnjem šolskem letu, kot 
je bilo načrtovano v LDN.  
 
V vseh oddelkih na šoli smo izvedli testiranje za Športno vzgojni karton, pregledali in 
evalvirali smo tudi rezultate obdelave Športno vzgojnega kartona in jih predstavili 
pedagoškemu zboru, z učenci pa opravili analizo. 
 
Z učenci smo sodelovali na šolskih športnih tekmovanjih v atletiki (kros-posamično 
šolsko prvenstvo, posamično prvenstvo v atletiki, teki za Notranjski pokal, Notranj-
sko–kraška liga v atletiki); namiznem tenisu (naša šola je organizirala področno tek-
movanje in ¼ finala državnega prvenstva); odbojki in mali odbojki; nogometu in 
malem nogometu; lokostrelstvu. V maju 2012 smo na šoli izvedli medobčinski nogo-
metni turnir Rakek 2012. 
 
Vključevali smo se tudi v ostale projekte in prireditve: Žogarija 2012; Maistrov in 
Kunaverjev pohod; Veter v laseh; Rad igram nogomet; Unesco (obeležitve);  
130–letnica šole. 
 
Učencem in učenkam naše šole smo omogočili tudi vključevanje v projekt Zdrav živ-
ljenjski slog, ki ga je vodila in izvajala Alenka Perhavec. Poleg tega pa so bile učen-
cem ponujene še naslednje interesne dejavnosti: lokostrelstvo, namizni tenis, mali 
rokomet, mali nogomet, ples, atletika. 
 
Prvi triadi smo nudili strokovno pomoč pri izvedbi športnih dni in projektu Naučimo se 
plavati, pri vseh ostalih razredih pa smo izvedli vsakoletno preverjanje znanja plavan-
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ja. Za dve učenki osmega razreda, ki sta bili neplavalki, smo izvedli tudi 15–urni tečaj 
plavanja. 
 
Povezovali smo se tudi z društvi v lokalni skupnosti: Ping pong klub Rakek, Nogome-
tni klub Rakek; Teniško društvo Dovce; Lokostrelski klub Mins; Turistično društvo 
Rakek; PGD Unec; Atletski klub Postojna; Kegljaški klub Brest Cerknica; Občina 
Cerknica in OŠ Notranjski odred Cerknica. 
 
Glede na to, da smo uspešno kandidirali na razpisu LPŠ, smo v aktivu zagotovili 
sredstva za nakup športne opreme v šolskem letu 2012/2013 in učencem zmanjšali 
stroške pri prevozih na ŠŠT in tečajih plavanja. Nekaj sredstev pa smo zagotovili tudi 
za izvedbo športnega dneva rolanje. 
 
Učitelji aktiva smo sodelovali pri nekaterih izobraževanjih na šoli (Učitelj učitelju) ter 
tudi sami organizirali tri športne delavnice (pohod na Snežnik, badminton, odbojka). 
 
Uspešno smo se trudili za povezovanje po vertikali, sodelovali smo z učitelji drugih 
strokovnih aktivov in triad. Hkrati smo pripravili, izvedli in evalvirali programe za delo 
z nadarjenimi učenci in učenci s posebnimi potrebami. 
 
Učitelj Ludvik Palčič se je udeleževal strokovnih srečanj in aktivov študijske skupine 
za ŠVZ. Do 13. julija pa bo oddal prispevke v spletno delavnico študijske skupine za 
ŠVZ. 
 
 

Vodja aktiva 
  Tomaž Lulik, prof. ŠVZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek 
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2011/12 

60 
 

 

 

2. POROČILO SVETOVALNE SLUŽBE, KNJIŽNIČARKE, VODJE PREHRANE, 
RAČUNALNIČARJA, ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, SHEMA ŠOLSKEGA 
SADJA IN VODJE PODRUŽNICE 

 
 

POROČILO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
 ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 

 
 
I. SMERNICE 
 
1. UČENJE IN POUČEVANJE 
 
Učencem 7. in 8. razreda sem ponudila interesno dejavnost Učimo se učiti. Interesno 
dejavnost je obiskovalo 5 učencev. Z njimi smo prepoznali njihov učni stil, se pogovo-
rili o učnih in delovnih navadah, o fizioloških pogojih učenja, spoznali vaje za urjenje 
delovnega spomina, največ pozornosti pa smo namenili izdelavi miselnih vzorcev.  
 
Pomagala sem pri koordinaciji, časovni orientaciji delavnic za starše, in sicer izvede-
ne so bile delavnice Kako pomagamo pri premagovanju učnih težav (Martina Hiti in 
razredničarke 1. in 2. razreda), Kako pomagati pri tujem jeziku? (Martina Hiti, Anja Š. 
Istenič), za starše sem s specialno pedagoginjo pripravila predavanje Kako pomagati 
pri bralno napisovalnih težavah. 
 
Po potrebi sem spremljala pouk, predvsem v tistih razredih, kjer so me učiteljice opo-
zorile na učno neuspešne učence  ali kjer so želele pridobiti dodatno mnenje o učen-
cu. 
 
1.2 Delo z učenci, ki imajo učne težave 
 
Na podlagi lanskoletnega uvajanja Koncepta Učne težave v osnovni šoli smo letos 
bolj smotrno razdelili učno pomoč učencem, ki jo potrebujejo. Ob zaključku lanskega 
leta smo evidentirali učence z učnimi težavami in letos sistematično zastavili delo. 
Delo sem koordinirala, iskala boljše rešitve, sodelovala na razgovorih s starši, izdaja-
la soglasja itd. 
 
Na predmetni stopnji sem individualno svetovala učencem, ki imajo težave na podro-
čju šolske uspešnosti. 
 
Spremljala sem delo oseb, ki na šoli opravljajo učno pomoč (javni delavec, izvajalke 
ISPU ur, izvajalke dopolnilnega pouka), jim svetovala in nekaterim organizacijsko 
urejala njihovo delo.  
 
Kot svetovalna delavka sem učno pomoč nudila tudi nekaterim učencem (saj je ur 
ISPU premalo). Tako sem enkrat tedensko pomagala dvema učenkama, nekaterim 
učencem pomagam tudi enkratno, le da osvojijo določeno snov. 
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Ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja sem za negativno ocenjene učence 
organizirala ure učne pomoči, o tem obvestila starše in se dogovorila z izvajalcem 
učne pomoči o obsegu ur in znanja. 
 
V mesecu marcu sem v soglasju staršev v 3. A in 3. B razreda izvedla diagnostični 
narek Matevž. Na podlagi nareka sem na razgovor povabila starše  določenih učen-
cev. Vsi starši so se povabilu odzvali, skupaj smo začrtali naše nadaljnje sodelovan-
je. 
 
V mesecu marcu sva s specialno pedagoginjo pripravili izobraževanja za strokovne 
delavce šole, in sicer: Koncept dela Učne težave v osnovni šoli 3. del. Skupaj s stro-
kovnimi delavci smo ponovili, kdo so učenci z učnimi težavami in kaj obsega 5-
stopenjski model pomoči. Pokazali smo, kako pomembno je predajati informacije o 
otroku in sodelovati ter napeljali na pisanje evalvacij. Za zaključek pa smo še obliko-
vali lastne obrazce za izvirni delovni projekt pomoči. 
 
Ob zaključku šolskega leta sem zbrala evalvacije dela z učenci z učnimi težavami, 
evidentirala učence, pri katerih učne težave ostajajo, in predvidela delo v prihodnjem 
šolskem letu (dopolnilni pouk, ISPU ure, javni delavec) ter to oddala vodstvu šole.  
 
 
2. ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED 
 
Sodelovala sem pri razreševanju aktualne problematike in konfliktnih situacij na šoli. 
Te sem obravnavala individualno ali v timu z razredničarko, posameznimi učitelji ali 
ravnateljico. Pogovorila sem z otroki, ki so bili vpleteni v te situacije in jih privedla do 
razrešitve problema. Večkrat sem bila v vlogi svetovalca razredničarki ali učiteljem, 
nekajkrat pa sem bila tudi mediatorka v konkretnih situacijah. Občasno sem sodelo-
vala pri obravnavi določene teme ali problematike v okviru razrednih ur (4. A). Razre-
dniki so se k meni obračali po informacije za razredne ure, skupaj smo zastavili cilje. 
Ob težji problematiki sem razrednikom predlagala sklic oddelčnega učiteljskega zbo-
ra (6. A, 4. A). 
 
Učiteljem sem na delavnicah predstavila priročnik 10 korakov do boljše samopodobe 
in spletno stran www.tosemjaz.si ter opredelila ključne dejavnike samopodobe učen-
cev in kako lahko učitelji vplivajo na učenčevo samopodobo. 
 
V povezavi z razredniki sem se vključevala v pomoč in svetovanje posameznim 
učencem in njihovim staršem ob opaženih težavah. 
 
Ob težjih in hujših kršitvah šolskih pravil in Izvlečka iz hišnega reda sem opravila raz-
govore tako z učenci in starši, pri tem pa sem sledila Vzgojnemu načrtu šole in učen-
čevi individualnosti. 
 
Trem učencem je bil izrečen vzgojni opomin, za njih je bil zapisan individualiziran 
vzgojni načrt. Sodelovala sem v vseh fazah. Pripravili smo tudi vzgojni načrt za učen-
ca 6. A in za učenca 4. A  razreda za katera vzgojni opomin ni bil izrečen. 
 

http://www.tosemjaz.si/
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Starše, ki so se obrnili name, oziroma so bili pripravljeni sodelovati, sem ozaveščala 
o osnovnih vzgojnih načelih, o učinkovitem delu, skupaj z njimi in njihovimi otroki smo 
začrtali kratkoročne cilje, ki jih želijo doseči. 
 
Zlasti pri individualnem sodelovanju s posameznimi učitelji sem poskušala senzibilizi-
rati učitelje za zaznavanje posledic lastnega delovanja v razredu, za postavljanje 
meja in hkrati dajanje občutka sprejetosti. 
 
V treh razredih sem izvedla sociogram in vprašalnik Merjenje razredne klime (8. A, 6. 
A in 4. A), te sem interpretirala, zapisala poročila in skupaj z razredničarkami začrtala 
smernice dela. 
 
V sodelovanju z LASom in Patricijo Verbič sem pripravila 5 delavnic za starše, in 
sicer Ravnanje s čustvi in sodelovanje namesto ukazovanja, Kaznovati ali ne, Skup-
no iskanje rešitev, O čustvih, prijateljih in družini ter Spolni odnosi in mamila. Delav-
nice so bile slabo obiskane, vendar so bili starši, ki so se jih udeležili, z njimi zelo 
zadovoljni. 
 
Aktivno sem sodelovala pri skupnih dogodkih (govorilne ure, konference …) ter daja-
la predloge za izboljšanje klime (mobilni telefoni, dežurstvo, opozarjala na Izvleček iz 
hišnega reda, pravila dežuranja in Vzgojni načrt). 
 
Vse razgovore (z učenci, straši, učitelji) sem si skrbno beležila. 
 
Vodila sem tudi sestanek z Radom Radetičem, ki spremlja dva naša učenca, ki sta v 
rejništvu. V mesecu juniju je na naši šoli potekal multidisciplinarni tim za dva učenca, 
kjer so sodelovati 3 centri za socialno delo, rejniki in naša šola. 
 
Spremljala sem učenko, ki se je v letošnjem šolskem letu vpisala v 8. razred naše 
šole. Učenka je državljanka BiH, zato slovenščina ni njen materni jezik. Na urah za 
tujce se je z učiteljico slovenščine urila v slovenskem jeziku, javni delavec pa ji je 
pomagal predvsem na področju matematike. Na sestanku oddelčnega učiteljskega 
zbora smo opozorili na 19. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja, ki 
pravi, da se znanje učenca tujca lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri dose-
ganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih. 
 

3. TELESNI, OSEBNI IN SOCILANI RAZVOJ 
 
3.1 NADARJENI UČENCI 
 
a) Odkrivanje nadarjenosti 
Na podlagi evidentacije nadarjenih ob zaključku prejšnjega šolskega leta, ko je bilo 
predlaganih 16 učencev letošnjega četrtega razreda, 1 učenka letošnjega petega 
razreda, 2 učenki iz letošnjega osmega razreda in 4 učenke iz letošnjega devetega 
razreda, torej za skupaj 22 učencev (starši enega učenca 4. razreda se z procesom 
identifikacije niso strinjali), smo najprej pridobili soglasje staršev za začetek identifi-
kacije v skladu z Operacionalizacijo koncepta delo z nadarjenimi učenci. Nato smo 
pričeli s postopkom identifikacije. Teste TTCT in APM oz. SPM je za našo šolo izved-
la psihologinja Ines Ožbolt. Tretji kriterij, torej Ocenjevalne lestvice za učitelje, so v 
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elektronski obliki izpolnjevali učitelji. Postopek identifikacije smo zaključili v mesecu 
februarju. Od 22 otrok je bilo v postopku identifikacije kot nadarjenih prepoznanih 18 
otrok, in sicer 14 na ocenjevalnih lestvicah učiteljev, 7 na testu inteligentnosti in 8 na 
testu ustvarjalnosti. Od teh je bilo 10 učencev kot nadarjenih prepoznano po enem 
kriteriju, 5 na dveh kriterijih in 2 na vseh 3 kriterijih. Starše sem s postopkom identifi-
kacije seznanila na individualnih razgovorih skupaj s psihologinjo Ines Ožbolt. 
 
Z identifikacijo sem učitelje seznanila na sestankih oddelčnih učiteljskih zborih 28. 
februarja in 1. marca 2012.  
 
Za novo identificirane nadarjene sem odprla osebne mape, po individualnih razgovo-
rih z 18 identificiranimi nadarjenimi sem zapisala izhodišča za pripravo individualizi-
ranega programa za vsakega otroka. Razredniki so na podlagi izhodišč pripravili 
smernice za individualizirane programe. 
 
V juniju smo na zaključni konferenci evidentirali 15 učencev. 
 
b) Spremljanje in razvoj nadarjenosti 
V letošnjem šolskem letu je število v prejšnjih letih identificiranih nadarjenih 65. Za te 
učence so razredniki, kot nosilci IP-ja, s pomočjo oddelčnega učiteljskega zbora prip-
ravili IP-je. Pri pripravi IP-ja so si pomagali z anketo, ki sem jih za nadarjene učence 
in starše pripravila ob začetku leta, ter z lanskoletno evalvacijo ter izhodišči. Vseh 65 
individualiziranih programov sem pregledala, jih spravila v papirnato obliko, naredila 
formalnosti in jih vrnila učiteljem. 
 
Učence sistematično (predvsem opomnim učitelje, ki učijo te učence), glede na nji-
hovo željo, seznanjam z likovnimi, literarnimi in drugimi natečaji. Učiteljem pomagam 
pri prijavi na natečaj itd.  
 
V mesecu maju sem izvedla tabor za nadarjene učence od 7. – 9. razreda. Tabor je 
potekal v Rakovem Škocjanu. Tabora se je udeležilo 30 učencev, ki so se lahko 
vključili v delavnice: Emocije pri živalih (Patricia Verbič), Poznam sebe – lažje sodelu-
jem z drugimi (Anja Š. Istenič), Angleška delavnica (Urška Drobnič), Matematična 
delavnica (Antonija Šlajnar), Geografsko-zgodovinska delavnica (Jolanda Cerkvenik) 
in V podzemlju Rakovega Škocjana – Zelške jame (Irena Peteh Kranjc). V skupnem 
programu pa smo delali predvsem na razvijanju socialnih veščin (strateška igra, pot v 
Kano, orientacijski pohod). 
 
Nadarjene učence 5. in 6. razreda sem odpeljala na prireditev Evropa v Postojni, ki je 
potekala 25. maja 2012. Učenci so poslušali starega gozdarja, meteorologa, ogledali 
so si likovno razstavo avtohtonih drevesnih vrst, spoznavali živalstvo in rastlinstvo 
našega gozda, se preizkusili v mini parku doživetja in si ogledali prvenstvo v gozdar-
skih veščinah. 
 
Ob zaključku šolskega leta sem evalvirala naše izvajanje Koncepta dela z nadarjeni-
mi učenci na naši šoli. Ti so skupaj s starši izpolnili kratko anketo, ki je na 4 stopenj-
ski lestvici (1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se strinjam, 4 – se popol-
noma strinjam) dala naslednje rezultate. 
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Iz tabele je razvidno, da so nadarjeni učenci in njihovi starši zelo zadovoljni z izvajan-
jem Koncepta dela z nadarjenimi učenci. 
 
Ob zaključku šolskega leta sem letošnjim nadarjenim učencem 9. razreda izdala 
Dokazilo o odkriti nadarjenosti in Poročilo učenca oz. učenke / dijaka ali dijakinje o 
področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih v osnovni oz. srednji 
šoli. 
 
V juniju so učitelji evalvirali izvajanje individualiziranega programa nadarjenih učen-
cev in zapisali njihove dosežke. V prihodnjem šolskem letu bomo evalvacijo predsta-
vili staršem in učencem. 

V letošnjem šolskem letu je bilo na naši šoli 83 identificiranih nadarjenih učencev. 
 
3.2 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Ob zaključku šolskega leta je bilo na naši šoli 31 otrok s posebnimi potrebami usmer-
jenih v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
 
Sodelovala sem pri izdelavi individualiziranih programov za te učence, zapisala skle-
pe o imenovanju strokovnih skupin, bila prisotna na uvodnih, polletnih in evalvacijskih 
sestankih strokovnih skupin, sodelovala z zunanjimi inštitucijami, ki te otroke obrav-
navajo. Koordinirala sem zahteve Zavoda za šolstvo v zvezi z otroki s posebnimi pot-
rebami – poročilo o otroku, preverjanje izpolnjevanja pogojev itd. Zapisali smo 13 
poročil o otroku, ali za preverjanje ali za novo odločbo. 
 
Po potrebi sem sodelovala tudi s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in 
starše. 
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Sem tudi nosilka individualiziranega programa za otroka Lenarta Skuka. V začetku 
šolskega leta smo na šolo povabili njegovo razvojno pediatrinjo, fizioterapevtko in 
delavno terapevtko. Te so učiteljski zbor seznanile z Duschennovo mišično distrofijo, 
strokovno skupino pa seznanile na stvari, na katere je potrebno biti pozoren. Na rodi-
teljskem sestanku smo starše ostalih otrok 1. A razreda seznanili z Lenartovo bolez-
nijo in jim dali možnost, da se znebijo svojih strahov in da skupaj ustvarimo ugodno 
klimo. Med letom sem spremljala Lenartovo vključevanje v oddelek, prisostvovala v 
tem oddelku, sklicevala strokovno skupino ter, v kolikor je bilo potrebno, usmerjala 
učiteljico in spremljevalca. Skupaj s spremljevalcem sem v zaključku zapisala eval-
vacijo dela. 
 
Koordinirala sem delo z otroki s posebnimi potrebami, nove odločbe predstavljala 
sodelavcem ter razporede delitve ur dodatne strokovne pomoči redno posodabljala. 
 
S specialno pedagoginjo sva urejali osebne mape otrok s posebnimi potrebami. 
 
3.3 STATUSI ŠPORTNIKA 
 
V tem šolskem letu je za status športnika ali umetnika zaprosilo 9 staršev učencev 
naše šole. Vsem učencem je bil status odobren. 
 
Sama sem vloge sprejemala, pogledala njihovo popolnost, predstavila vloge in obve-
zne priloge učiteljskemu zboru, na podlagi njihovega mnenja vodila postopek o dode-
litvi statusa športnika ter z razredniki predstavila dogovor o prilagajanju šolskih obve-
znosti staršem in učencem. 
 

4. ŠOLSKI NOVINCI 
 

a) všolanje 
 
V mesecu septembru sem pomagala pri sprejemu prvošolcev. 
 
Šolske novince sem vpisovala 21. in 22. februarja 2012. Na vpis smo vabili s pošil-
janjem pošte na dom, notico na Radiu 94, notico v Notranjskih novicah, notico na 
občinski spletni strani in na naši spletni strani. 
 
Vpisati se je prišlo 26 otrok, 3 otroci pa se k nam niso vpisali. Njim sta se pridružila 
še 2, ki sta v lanskem šolskem letu odložila šolanje za 1 leto. Od 28 otrok bodo 4 
otroci obiskovali podružnično šolo na Uncu, 24 pa jih bo vstopilo v prvi razred na 
matični šoli. 
 
V mesecu maju sem staršem izdala potrdilo o vpisu. 
 
Starše teh otrok smo povabili na 3 roditeljske sestanke. Na prvem, 5. aprila 2012, 
smo jih seznanili z organizacijo šole in organizacijo dela v 1. razredu, značilnostmi 
otroka ob vstopu v šolo in s pomenom branja in pripovedovanja pravljic; na drugem, 
31. maja 2012, pa z delom v 1. triletju, učbeniki in učnimi pripomočki ter pripravili kra-
tko delavnico. Tretji roditeljski sestanek bo potekal 30. avgusta 2012 ob 17.00. 
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Skupaj z razredniki in vzgojiteljicama smo organizirali obisk bodočih prvošolcev v 
šoli. Letos je prvič potekal tak obisk tudi na podružnični šoli na Uncu. 
 

b) drugi vpisi/izpisi 
 
V letošnjem letu se je na našo šolo vpisala tudi nova učenka Selma Vukalić, vpisala 
se je v 8. A razred. Ob zaključku tega leta sta se iz naše šole izpisala Anže Smrekar 
(6. B) in Miha Mencinger Muznik (5. A). 
 
 
5. POKLICNA ORIENTACIJA 
 
Celo šolsko leto sem učence in starše informirala z vsebinami poklicne orientacije, jih 
seznanjam z aktualnimi roki in novostmi poklicne orientacije. Redno sem posodablja-
la internetno stran, s katero so starši zelo zadovoljni, in oglasno desko.  
 
V mesecu decembru se je na naši šoli predstavila tudi Srednja gozdarska in lesarska 
šola Postojna. 
 

a) 8. razred 
 
V 8. razredu sem pripravila uvodno uro v poklicno orientacijo, na temo razmišljanja o 
sebi, svojih sposobnosti … Tudi v okviru pouka DDE smo največ časa posvetili pokli-
cem. 
 
Starše otrok 8. razreda sem na roditeljskem sestanku seznanila z vsebino poklicne 
orientacije, s potekom dela v šoli ter z dejavniki izbora poklica in kariere. 
 
V mesecu aprilu je na naši šoli izvedel delavnico za osmošolce predstavnik  
filter.net-a. 
  
V mesecu maju 2012 je bilo za učence pripravljeno testiranje MFBT v sodelovanju z 
Zavodom RS za zaposlovanje. 
 

b) 9. razred 
 
V 9. razredih sem izvedla 4 ure poklicne orientacije. Prvo na temo razmišljanja o 
sebi, o svojih interesih … V okviru druge ure so učenci na spletni strani Moja izbira 
iskali poklice, ki jih zanimajo, na tretji so rešili vprašalnik o poklicni poti in na četrti uri 
sem jim razdelila Razpis in jih seznanila z njegovo vsebino. 
 
Vsi učenci 9. razredov so se udeležili individualnega razgovora z mano, kjer so rešili 
tudi vprašalnik interesov Kam in kako? Enega učenca sem testirala s Hollandovim 
testom poklicnih interesov. 
 
31. januarja 2012 je bil izveden roditeljski sestanek za starše na temo Razpisa, vpisa 
v srednje šole, itd. 
 
Učenci so izpolnili spletni vprašalnik o poklicni poti. 
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V mesecu marcu 2012 smo skupaj z učenci izpolnili Vpisne liste, te sem nato z dopi-
som, priporočeno s povratnico, poslala na srednjo šolo, kamor se otrok vpisuje. Nato 
sem otroke spremljala, jim predlagala prepise, se zanimala za njihovo možnost vpisa 
… Učence sem redno seznanjala s številskim stanjem prijav, z možnostjo prenosa 
prijav ter z omejitvami. 
 
Učence sem seznanjala z možnostmi štipendiranja, poziv za Zoisovo štipendijo pa 
objavila tudi na šolski spletni strani. 
 
 
6. SOCIALNO EKONOMSKE STISKE 
 
Starše, ki so se obračali name in spraševali po možnostih subvencioniranja prevo-
zov, CŠOD-jev, kosil, malic, sem poslušala in jim pomagala poiskati pomoč … Napo-
tila sem jih na CSD ali pa jim pomagala izpolniti vlogo za pridobitev sredstev iz Šol-
skega sklada. 
 
Vse starše otrok, ki so se udeležili zimske šole v naravi, sem pisno obvestila o mož-
nostih subvencioniranja s strani CSD-ja. 
 
Materi dveh naših učenčev sem zapisala vlogo za enoizmensko dopoldansko delo. 
 
Za učenca Lenarta Skuka sem zapisala vlogo za sredstva Ljubljanskih Lyonsev. 
 
Za letno šolo v naravi smo starše obvestili, da jo MIZKS subvencionira socialno ogro-
ženim otrokom. Na podlagi 6 vlog se je sestala komisija za subvencioniranje, ki je 
sredstva razdelila, sama pa sem zapisala odločbe o subvencioniranju šole v naravi.  
 
S CSD Cerknica smo sodelovali pri zbiranju prijav za počitniški program. 
 
Na pobudo Rdečega križa sem zbrala 8 otrok, ki se bodo lahko udeležili brezplačne-
ga letovanja na Rdečem križu.  
 
7. OSTALO 
 
Pod ostalo delo štejem delo, ki ga ne morem neposredno umestiti v zgolj eno smer-
nico šolske svetovalne službe. Naj omenim le nekaj takih dejavnosti: 
 

- torkovi sestanki in priprava na njih, 
- sodelovanje na šolskih prireditvah, kulturnih, tehniških, športnih dnevih, 
- razni sestanki delavcev, pedagoške konference, kolegij, 
- sestanki z ravnateljico in pomočnico, pomoč pri dokumentaciji, NPZ-jih, Lopo-

lisu, itd., 
- urejanje razpisne dokumentacije (poziv UNESCO, COMENIOUS), 
- vodenje nacionalnega projekta Moder stol – nekdo misli nate, 
- supervizija, 
- izvedba akcije GVERILSKI SRČKI, 
- priprava Razvojnega načrta, 
- oblikovanje skupin izbirnih predmetov 
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- pomoč pri NPZ-jih 
- … 

 
 
II. ANALIZA DELA 
 

 
 
Glede na smernice šolske svetovalne službe (Zavod RS za šolstvo 2008) in letni 
delovni načrt sem skušala svoje delo razporejati enakovredno med vseh 6 smernic.  
 
Največ, kar 25 % mojega dela je namenjenega smernici 3 – Telesni, osebni in social-
ni razvoj, kamor spada tako delo z nadarjenimi kot z otroki usmerjenimi v osnovno 
šolo s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Njej sledi smernica 
Šolska kultura, vzgoja, klim, red (20 %). Menim, da je to dobro. Smernici Učenje in 
poučevanje sem posvetila 13 % mojega dela, smernici Poklicna orientacija pa 12 %.  
 
 
Manj časa sem posvetila smernicama Socialno ekonomske stiske in Šolski novinci, 
pa vendar menim, da sem ju izvajala dobro. 
 
Odstotek ostalega se je od polletja zmanjšal iz 31 % na 23 %. Menim, da je to zado-
voljiv podatek. 
 
Upam, da mi ga bo uspelo še zmanjšati, saj preveliko časa posvetim stvarem, ki niso 
v mojih smernicah, ter zato delam dlje, nekatere stvari pa tudi manj kakovostno. 
 
 
Rakek, 4. julij 2012 

Tjaša Prudič, univ. dipl. pedagoginja, 
mag. prof. inkluzivne pedagogike, 

šolska svetovalna delavka
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POROČILO O DELU ŠOLSKE KNJIŽNICE 
ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 

 

 
ŠTEVILO RAČUNALNIŠKO OBDELANIH KNJIG V PROGRAMU KIR, VIR 
 
- leposlovje:   10834 
- strokovne knjige:    8802 
- skupaj:    19636 

 
 

PRIRAST KNJIŽNEGA GRADIVA 
 
a) LEPOSLOVJE: 
- Unec:     / 
- Rakek:  44 
- skupaj:  44 
 
 
Leposlovje glede na starostno stopnjo in postavitev: 
L –  (ljudsko slovstvo): / 
C– 12 
P– 18  
M– 14 
 
- samo knjige za angleško bralno značko:  / 
- samo  knjige za nemško bralno značko:  3 
 
Leposlovne knjige glede na jezik: 
- v slov. jeziku –  36 
- v ang. jeziku –    1 
- v nem. jeziku –   7 
- večjezični- / 
 
Leposlovje nakup – 42, dar – 2 
Leposlovje število izvodov:   44 
Leposlovje število naslovov:  42 
 
b) STROKOVNE KNJIGE: 
- Unec:     9 
- Rakek:  45 
- skupaj:   54 
 
Strokovne knjige nakup: 37, dar: 17 (Pedagoška fakulteta, Holding slovenske elek-
trarne, MK…) 
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PRIRAST STROKOVNIH KNJIG PO PODROČJIH: 
 
O  –  SPLOŠNO:             / 
1   –  PSIHOLOGIJA:           3 
2   –  VERSTVA:             / 
3   –  DRUŽBENE VEDE:         11 
5   –  MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE:     13 
6   –  UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA.TEHNIKA:      3 
7   –  UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA .GLASBA. ŠPORT:   3 
8   –  JEZIKOSLOVJE:         12 
9   –  DOMOZNANSTVO .ZEMLJEPIS, ZGODOVINA:      9 
 
Strokovne knjige glede na jezik: 
- v slov.jeziku:    54 
- v slov.- ang.jeziku:    / 
- v španskem:     / 

 
- Število izvodov strokovnih knjig:  54 
- Število naslovov strokovnih knjig:  40 
 
 
SKUPAJ PRIRAST LEPOSLOVNIH IN STROKOVNIH KNJIG: 98 
 
Ocenjujem, da je prirast knjižnega gradiva absolutno prenizek in da moramo za  
naslednje šolsko leto knjižni fond povečati vsaj v skladu z priporočenimi standardi – 1 
knjiga na učenca, 2 knjigi na strokovnega delavca. 
 

ŠTEVILO NASLOVOV ČASOPISOV IN REVIJ: 40 

 
 
PRIRAST NEKNJIŽNEGA GRADIVA 
 

CD–ROMI CD 
VIDEO 

KASETE 
AV KASETE DVD 

3 0 0 0 4 

 
 
 
SKUPNO ŠTEVILO ENOT NEKNJIŽNEGA GRADIVA 
 

CD–ROMI CD 
VIDEO 

KASETE 
AV KASETE DVD 

211 154 328 89 38 
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IZPOSOJA KNJIŽNEGA GRADIVA 
 
Izposoja je potekala po urniku, na Uncu pa smo čas izposoje prestavili iz srede na 
petek.  
 
ŠTEVILO IZPOSOJENIH KNJIG: 
Unec:  459 

Rakek: 1812  skupaj:  

 

OBISK KNJIŽNICE PO ODDELKIH 

Rakek                                             
1. a –  141                     
2 .a –  196 
3. a –  200 
4. a –  183                                     
5 .a –    95                                                          
6. a –    38 
6. b –    64 
7. a –    53 
7. b –    46 
8. a –    37 
8. b –    18 
9. a –    31 
9. b –    20 
ostali: 114 
skupaj Rakek: 1236 
 
 
Unec 
1. r –  85 
2. r –  46 
3. r –  69 
4. r –  39 
5. r –  33 
skupaj Unec: 272 
 
Učenci , ki so najbolj pogosto obiskovali knjižnico: Neja Kvaternik, Lina Kovšca, Matej 
Mavsar, Marjeta Gašparovič, Katja Obreza Uršič, Katja Marolt. 
 
Na Uncu pa so si največ knjig izposodili: Leon Istenič, Tadeja Malc, Tadej Gorenčič.  
V zadnjih dveh letih se je število izposojenih knjig zmanjšalo, kar je povezano z zelo 
nizkim številom novo nabavljenih knjig. 
 
Največ je bilo izposojenih leposlovnih  knjig za starostno stopnjo cicibani in pionirji. 
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Najbolj so si bralci izposojali naslednje knjige:  Bolek in Lolek, Milo strašilo, Čarobni 
prašek, Uhačevo kolo, zbirke Franček, Mala čarovnica Lili, Grozni Gašper, Asterix, 
Tintin. 
 
PREVZEMANJE ZAPISOV IN ZALOGA V COBISSU 
 
Prevzemanje zapisov iz COBISSA je  potekalo tako na matični šoli in na PŠ , tiskanje 
nalepk pa na matični šoli in od meseca maja 2012 tudi  na PŠ. 
 
Na matični šoli so v sistem COBISS vpisane vse knjige, razen gradiva, ki se nahaja v 
arhivu. Na PŠ Unec so vpisane vse leposlovne knjige in večina strokovnih knjig. 
Vpisovanje starega fonda v sistem COBISS naj bi bilo zaključeno najkasneje do 
konca avgusta  2012 pred  izobraževanjem na IZUMU in namestitvijo 
COBISS3/izposoja. 
 
Iz vzajemne baze COBISS smo letošnjem šolskem letu do 29. 06. 2012 prevzeli  
4525  zapisov. V COBISSU smo do tega datuma imeli vpisanih 12995  enot 
knjižnega gradiva, samo na PŠ pa 1688 enot knjižnega gradiva. 
 
 
PEDAGOŠKO DELO V KNJIŽNICI 
 
URE KIZ V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 
 
Rakek: 
1. a –  27. 9. (2 uri), 1. 2. (2 uri) 
2 .a –  11. 10. (2 uri), 4. 5. (2 uri) 
3. a –  26. 10. (2 uri), 18. 6. (2 uri) 
4. a –  3. 10., 17. 2., 21. 3. (2 uri) 
5. a –  4. 10.(2 uri), 24. 10.,  25. 10. 
6. a –  16. 4., 14. 5. 
6. b –  30. 9., 16. 4. 
7. a –  27. 10. (2 uri), 9. 12., 7. 3. (2 uri), 16. 4.  
7. b –  27. 10. (2 uri), 1. 12.,17. 1., 14. 2., 17. 3. (2 uri) 
8. a –  6. 10., 23. 12., 23.1., 14. 2., 27. 3. 
8. b –  16. 4., 15. 2., 9. 3. 
9. a –  17. 4., 8. 12.,14. 12, 12. 6.. 
9. b –  17. 4., 12. 6. 
 
Unec: 
1. r in 2. r – 16. 9., 26. 3., 5. 4. (2. uri) 
3. r - 16. 9., 1. 3. (2 uri), 26. 3.  
4. in 5. r – 2. 2. (2 uri), 20. 4.(2 uri) 
 
VVZ Martin Krpan: 
- skozi vse leto, večkrat mesečno  
 
Sodelovala sem tudi na športnih, kulturnih , bila sem nadzorna učiteljica pri NPZ. 
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OSTALE DEJAVNOSTI (RAZSTAVE, PROJEKTI) 
 
- 27. 10. 2011- obisk SK v Cerknici dislocirana enota Rakek- projekt Rastem s   
- knjigo za 7.r. 
- priprava razstave ob 130. letnici šolstva na Rakeku - 22. november 2011 
- 21. 3. 2012- obeležitev dneva pesništva in priprava razstave 
- april 2012- vodenje projekta » Branje- moje sanje« , priprava razstave 
- organizacija predavanja Toma Križnarja - 20. 4. 2012 
- vodja KD – ogled gledališke predstave «Dogaja!«-  januar 2012 
 
 
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Udeleževala sem se strokovnih izobraževanj  na šoli in 14. 09. 2011 srečanja 
mladinskih in šolskih knjižničarjev v KOŽ V Ljubljani »Bralni projekti«. 
 
 
UČBENIŠKI SKLAD  
 
Učbenike si je izposodilo naslednje število učencev:  
 

1. r – 23 
2. r – 20 
3. r – 26 
4. r – 31 
5. r – 34 
6. r – 35 
7. r – 32  
8. r – 29  
9. r – 32 
Skupaj: 262 učencev 
 
 
POVERJENIŠTVO ZA MLADINSKI TISK 
 
V letošnjem šolske letu sem bila poverjenica za naslednje revije: CICIBAN, CICIDO, 
PIL, PIL +, MOJ PLANET, NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR, CICIZABAVNIK, 
TIM. 
                                                                                     
 
Rakek, 27. 06. 2012      Lea Sterle, šolska 
knjižničarka 
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POROČILO O ŠOLSKI PREHRANI 
ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 

 
V šolskem letu 2011/12 se je v šolski kuhinji na Rakeku pripravljalo dnevno: 
 

 10 zajtrkov za učence jutranjega varstva 

 222  malic za učence od 1. – 9. razreda 

 124  kosil (od tega  21 za PŠ Unec) 

 4 kosil za delavce šole 

 Unec 38 malic + 2 zajtrka (pripravljajo sami) 

 8 malic za učitelje 
 

* Diete (zdravniško potrdilo) :   
- alergija na jajca in mleko ( učenca: 1. a Anis Abidović, 5. a – Rok Kranjc) 
- alergija na mleko (učenci 1.a:  Lenart Logar, 4. razreda: Vitan Logar, Živa 

Juvančič) 
 
      * drugo:  

- 2  brezmesni  malici  
- 2 brezmesna kosila (občasno) 
- 5 malic  brez svinjine  

 
5 učencev  v šoli ni   prejemalo nobenega obroka, ostali učenci pa  so imeli v šoli vsaj 
en obrok. Število malic in kosil se med letom ni bistveno  spreminjalo. 
 
Cena obrokov je bila celo leto nespremenjena:  

malica 080 € (0,50 € splošna subvencija; 0,30 € dodatna subvencija),  
kosilo 1,85 € (1. – 5. razred) in 2,10  € (6. – 9. razred),  
zajtrk 0,50 € (učenci jutranjega varstva). 

 
46 učencev je imelo  dodatno subvencijo za malico, 214  je imelo splošno subvencijo 
za malico in 4 učenci so imeli brezplačno kosilo. 
 
Jedilnik sem sestavljala za 14 dni v sodelovanju s kuharicama Marijo Urbas in Mileno 
Zalar . Pri načrtovanju jedilnikov sem upoštevala smernice zdrave prehrane- energij-
sko in hranilno ter zdravstveno ustreznost ponujenih obrokov, želje otrok, prilagoditev 
jedilnika glede na dejavnosti (športni dan, …).  
 
Jedilnik je bil objavljen  na šolski  spletni strani. 
 
V letošnjem šolskem letu smo se vključili v projekt  Shema šolskega sadja. V ta 
namen so od 3. oktobra dalje imeli vsi učenci (tudi tisti, ki niso bili prijavljeni na šolsko 
malico) enkrat na teden (sreda) poleg šolske malice  na voljo brezplačen dodaten 
obrok sadja  ali zelenjave. Izvedli smo 35 delitev sadja in zelenjave. Učence smo s 
tem še dodatno spodbujali k uživanju sadja in zelenjave. Vzporedno s tem so poteka-
le  vse leto promocijske aktivnosti v zvezi s sadjem in zelenjavo. 
  
Večjih težav  v zvezi s šolsko prehrano ni bilo, morebitne težave smo skušali reševati 
sproti. 
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Gospa Marjana Švigelj je pri vodji šolske prehrane Mariji Opeka opravila izobraže-
vanje in pisno preverjanje sistema HACCP, ker občasno opravlja dela kuharske 
pomočnice.    
 
V maju 2012 se je kuharica Marija Urbas upokojila. Namesto nje je v kuhinji opravlja-
la dela kuharice gospa Marija Hiti. 
 
 
Rakek, 29. 6. 2012                                                                      Vodja šolske prehrane 
                                                                                                       Marija Opeka 
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POROČILO O DELU RAČUNALNIKARJA – ORGANIZATORJA 
INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI  

ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 
 
Kot učitelj računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti sem v sodelovanju z 
vodstvom šole spodbujala in usmerjala izobraževanje učiteljev za uporabo informa-
cijske tehnologije, nudila individualno pomoč učiteljem in učencem, spremljala novos-
ti na področju računalništva, skrbela za uporabo licenčne programske opreme na šoli 
ter njeno delovanje. Del delovnega časa sem namenila tudi tehnični pomoči v vods-
tvu šole. 
 
Z učitelji smo obnavljali šolsko spletno stran s svežimi informacijami, dogodki in foto-
grafijami, za katero smo dobili veliko pohval. Sodelovala sem z različnimi aktivi. Z 
aktivom športne vzgoje smo izdelali priznanje za medobčinski nogometni turnir, ki 
smo ga izvedli v maju 2012. Ob koncu šolskega leta pa smo učencem podelili pohva-
le in priznanja, ki sva jih oblikovali z učiteljico likovnega pouka. 
 
Učencem sem omogočila uporabo računalniške učilnice za njihovo delo ter jim 
pomagala pri nastalih tehničnih težavah. 
 
V šolskem letu 2011/2012 so učitelji računalniško učilnico redno uporabljali. V njej se 
je izvajal pouk pri številnih predmetih. Prav tako se je izvajal pouk nekaterih izbirnih 
predmetov in interesnih dejavnosti, kolesarski izpit ter OPB. 
 
Na šoli so vsi računalniki povezani v omrežje (administrativni del in učilnice). Na raz-
redni stopnji matične šole ter na PŠ Unec smo zamenjali dotrajano računalniško 
strojno in programsko opremo, nadgradili računalniško učilnico z novo strojno opre-
mo, prerazporedili smo interaktivni tabli ter organizirali izobraževanje o njihovi upora-
bi.  
 
V letošnjem šolskem letu smo zamenjali tudi logotip naše šole. 
 
Kot učitelj računalnikar sem se nenehno izobraževala s pomočjo interneta in strokov-
ne literature ter se udeleževala vseh seminarjev, ki so potrebni za nadaljnje kvalitetno 
delo. 
 
Rakek, 26. 6. 2012                     Računalnikar 

       Lidija Anzeljc 
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POROČILO O PROJEKTU »ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG« 
ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 

 
V projekt ZŽS je bilo skupaj vključenih 122 otrok, kar predstavlja 46, 4% vseh učen-
cev na šoli. Ti učenci so bili razdeljeni v 7 vadbenih skupin (5 skupin na matični šoli 
ter 2 skupini na podružnični šoli). V posamezno skupino sta se načeloma združevala 
po dva razreda skupaj. 
 
Od 1. do 4. skupine (učenci od 1. do 6. razreda) ter skupini na podružnici (učenci od 
1. do 5. razreda) so imeli vadbo organizirano 2x tedensko, 5. skupina (učenci 7. in 8. 
razreda) pa 3x tedensko. Vadba je potekala v času predure (1. skupina) in po konča-
nem pouku (od 5. šolske ure dalje - vse ostale skupine). 
 
Projekt je potekal od ponedeljka do petka, in sicer: 

- matična šola (ponedeljek, torek, sreda, četrtek), 
- podružnična šola (sreda in petek). 

 
Urnik se je spreminjal tudi glede na parni ali neparni teden. 
 
V okviru projekta ZŽS je bilo izvedenih 15 sobotnih aktivnosti, 8 dni pa je bilo izvede-
nih v času šolskih počitnic. 
 
Sodelovali smo z naslednjimi društvi in klubi: 

- Lokostrelski klub Mins Postojna 
- Teniško društvo Dovce 
- Kegljaški klub Brest Cerknica 
- Ping pong klub Rakek 
- Nogometni klub Rakek 
- Atletski klub Postojna 

 
Celo šolsko leto smo se učili in izpopolnjevali znanje v naslednjih športnih panogah: 
atletika, gimnastika, košarka, odbojka, nogomet, rokomet, namizni tenis, badminton, 
dvoranski hokej, ... 
 
Z vsemi skupinami smo dve uri namenili teoretičnim vsebinam o zdravem načinu živ-
ljenja in zdravi prehrani. Učenci so izdelali plakate, reševali so križanko, se pomerili v 
športnem kvizu, ... 
 
Izvedli smo plezalni teden, kjer smo z vsemi skupinami plezali na umetni steni v telo-
vadnici OŠ Rakek. 
 
Organizirali smo kolesarjenje do Cerkniškega jezera, predstavitev urbanih športov 
(rolanje in rolkanje) ter nekaj ˝novih˝ športnih panog (ultimate frisbee, baseball). 
V času zimskih počitnic smo odšli v GRC Zapolje in tam izvedli plavanje in vodne 
aktivnosti; drsali smo na Bloškem jezeru. 
 
Udeležili smo se tudi dveh športnih krajevnih prireditev: Maistrov tek in pohod, Kuna-
verjev pohod. 
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V okviru projekta Unesco smo obeležili dan oseb s posebnimi potrebami. Izvajali smo 
sedeči nogomet, sedečo odbojko in se pogovarjali o možnostih in sposobnostih otrok 
s posebnimi potrebami. 
 
Pri projektu ZŽS smo dosegli naslednje cilje: 

- telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti 
- osvajanje in izpopolnjevanje različnih gibalnih znanj 
- prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad ter načinov rav-

nanja 
- seznanjanje s teoretičnimi vsebinami o zdravem načinu življenja 

 
Projekt je bil za učence popolnoma brezplačen. 
 
Projekt ZŽS je začel 15. 9. 2011, zaključil se je 27. 6. 2012. V tem času je bilo realizi-
ranih vseh 813 ur. 
 
 

 
 
Rakek, 26. 6. 2012                                                     Vodja projekta: Alenka Perhavec 
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POROČILO O  IZVAJANJU PROJEKTA  
»SHEMA ŠOLSKEGA SADJA« 
ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 

 
Naša šola se je v šolskem letu 2011/12 vključila v evropski projekt » Shema šolskega 
sadja« (datum in štev. odobritve 330242-114/2010/2; 12.10. 2011- Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podežel-
ja).  
 
Shema šolskega sadja je nov ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in 
zelenjave. V ta namen šoli namenijo sredstva za nakup sadja in zelenjave v vrednosti 
6 € na učenca, kar za našo šolo znese 1578,0 €. 
 
Namen ukrepa je ustaviti trend zmanjšanja porabe sadja in zelenjave, omejiti naraš-
čanje debelosti pri mladostnikih in učence navajati na redno uživanje sadja in zelen-
jave. 
 
Pomen sadja in zelenjave za zdravje smo obeležili tudi z izobraževalnimi in promocij-
skimi aktivnosti, v katere so bili vključeni učenci, učitelji in starši. 
 
Načrt izobraževalnih in promocijskih aktivnosti: 

 Učenci 4. a  razreda so izdelali plakat, ki je obešen na panoju v jedilnici (obve-
zen); 

 na šolski spletni strani smo predstavili SŠS;  

 na predmetni stopnji so učenci v okviru TD v mesecu oktobru imeli delavnice 
na temo sadja in zelenjave in predavanje dr. Marjana Simčiča o zdravi prehra-
ni; 

 učenci 1. triade so izvedli ND sadje in TD – izdelava košarice za sadje; 

 učenci 4. in 5. razreda so izvedli TD – priprava sadnih in zelenjavnih jedi; 

 v OPB na Uncu so  učenci obirali slivo na vrtu in skuhali marmelado (kuhari-
ca); 

 v okviru pouka SPO, LVZ,SLJ, GVZ, RU, OPB –   so učenci   likovno, glasbe-
no in literarno ustvarjali na temo sadja in zelenjave; 

 učenci so sodelovali na likovnih natečajih (Moje podeželje- vir zdravega sadja  
in zelenjave); 

 učenci 4. a, 6. a, 8. a in vodja projekta smo v mesecu juniju reševali spletno 
anketo;  

 v mesecu septembru smo staršem na 1. RS predstavili projekt SŠS; 

 predstavitev SŠS za učitelje na pedagoški konferenci (v mesecu avgustu 
2011). 
 

S shemo šolskega sadja smo pričeli s 5.10. 2012. Sadje in zelenjavo smo učencem 
delili enkrat  tedensko, večinoma ob sredah. Izvedli smo 35 delitev in porabili vsa 
sredstva, ki so nam bila dodeljena (priloga). Sadje in zelenjava je bila na voljo v 
posebnem kotičku v jedilnici za učence od 6.- 9. razreda opremljena z napisom, 
učenci od 1. – 5. razreda so dobili sadje  in zelenjavo skupaj s preostalo malico v 
učilnice. 
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Sadje in zelenjavo nam je dobavljala KGZ Cerknica, s katero smo sklenili pogodbo. 
Priporočilo EU je bilo, naj bo čim več sadja in zelenjave od lokalnih dobaviteljev, bio-
loško ali integrirano pridelano. V našem okolju nimamo veliko možnosti nabave take-
ga sadja in zelenjave, zato smo se povezali s KGZ Cerknica, ki nam je lahko zagoto-
vila le integrirano pridelana jabolka, kar dokazuje certifikat kakovosti. Za naslednje 
šolsko leto bo potrebno nameniti več pozornosti nabavi biološko pridelanega sadja in 
zelenjave. 
 
Projekt SŠS je pomemben člen v ozaveščanju učencev, delavcev šole in staršev o 
pomenu sadja in zelenjave za zdravje, zato smo se za naslednje šolsko leto  zopet 
2012/13 prijavili na ta projekt. 
 
 
Rakek, 21. 6. 2012              vodja projekta SŠS 

 Marija Opeka 
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POROČILO PROJEKTA UNESCO ŠOLE  

ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 

 

V tem šolskem letu smo imeli 4 sestanke, na katerih smo usklajevali načrt in dejav-
nosti, povezane s projekti in obeležitvami ter koordinatorstvom (zapisniki so v prilogi). 
 
30. septembra smo na poziv Programskega sveta slovenske mreže UNESCO ASP 
oddali vlogo za ohranitev nacionalnega statusa, ki je bila ugodno rešena – naša 
šola ohranja status UNESCO šole. Pri izpolnjevanju vloge in pridobivanju potrdil o 
sodelovanju na projektih (priloge vlogi)  je ogromno pripomogla Tjaša Prudič, koordi-
natorica v preteklih dveh šolskih letih. 
 
V tem šolskem letu sta bila sklicana dva sestanka UNESCO središča Ljubljana: 30. 
8. 2011 in 26. 6. 2012. Sestanka za ravnatelje ali seminarja za koordinatorje ni bilo. 
Vodja UNESCO središča Ljubljana Karla Leban je sproti razpošiljala vabila za sode-
lovanje v projektih ali drugih dejavnostih, razpise, prijavnice ter razpravo v zvezi s 
pozivom o vložitvi vloge za obnovitev članstva v slovenski mreži ASP net.  
 
S ciljem poglobljenega delovanja v skladu z UNESCO načeli in smernicami smo 
izvedli tudi naslednje dejavnosti (poročila so v prilogi): 
 
1. NACIONALNI PROJEKTI 
 

NACIONALNI 
PROJEKT 

VODJA 
PROJEKTA 

ČAS POTEK ZNOTRAJ ŠOLE 

Jezik, kultura 
in tradicija 

Urška  
Drobnič 

september, 
oktober 

 natečaj za recital 

 recital ob evropskem dnevu jezikov 

 nastop na prireditvi Jezik, kultura 
in tradicija v Škofji Loki 

Moder stol – 
nekdo misli 
name 

Tjaša  
Prudič 

september, 
oktober,  
november 

 vsak oddelek poišče star stol, ga 
pobrusi, pobarva in nanj napiše 
misel 

 na stolih je razvidno, da so delo 
naših učencev v sklopu UNESCO 
projekta 

 stole postavimo v različne prostore 
ob obeležitvi 130-letnice šole 

 stole razstavimo v javne prostore v 
lokalni skupnosti 

Dediščina 
skozi digital-
no oko mladih 
(DE-DI) 

Martin  
Rihtar 

september, 
oktober, 
november 

 fotografiranje zgodovinski  
predmetov  

 postavitev razstave fotografij 

Branje, moje 
sanje 

Lea Sterle pomlad 
2012 

 branje v oddelkih  

 bralni maraton v knjižnici 

 literarno in likovno poustvarjan-
je 
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2. OBELEŽITVE DNI 
 

SVETOVNI DAN IZVAJALCI / VODJA 

26. september: 
EVROPSKI DAN JEZIKOV 

Urška Drobnič 

16. september:  
MEDNARODNI DAN ZA OBVAROVANJE 
OZONSKE PLASTI 

Irena Mele 

prvi ponedeljek v oktobru: 
SVETOVNI DAN HABITATA 

Aktiv ŠVZ 

5. oktober:  
SVETOVNI DAN UČITELJEV 

Aktiv 1. triade 

16. oktober:  
SVETOVNI DAN HRANE 

Marija Opeka, vsi 
učitelji 

16. november 
SVETOVNI DAN STRPNOSTI 

Aktiv ŠVZ  
 

1. december: 
MEDNARODNI DAN BOJA PROTI AIDS-U 

Aktiv DSP, Martina 
Hiti 

3. december: 
MEDNARODNI DAN OSEB S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

Aktiv ŠVZ 

8. marec: 
DAN ŽENA 

Aktiv 1. triade 

21. marec: 
SVETOVNI DAN POEZIJE 

Aktiv 2. triade 

22. marec:  
SVETOVNI DAN VODE 
 

1) Suzana Rebec  
2) Aktiv 2. triade 
3) Naravoslovni aktiv 

7. april: 
SVETOVNI DAN ZDRAVJA 

1) Aktiv ŠVZ 
2) Irena Peteh Kranjc 

22. april: 
SVETOVNI DAN ZEMLJE 

1) Barbara Geržina 
2) Aktiv 2. triade 

23. april: 
SVETOVNI DAN KNJIGE IN ZALOŽNIŠTVA 

1) Lea Sterle 
2) aktiv 2. triade 

3. maj: 
SVETOVNI DAN SONCA 

Irena Mele 

15. maj: 
MEDNARODNI DAN DRUŽIN 

PŠ Unec, Suzana 
Rebec 

31. maj: 
SVETOVNI DAN BREZ TOBAKA 

Antonija Šlajnar 

5. junij: 
SVETOVNI DAN OKOLJA 

Anita Šen 

 
 
Dobre izkušnje: 

- doslednost vodij obeležitev pri izvedbi zastavljenih dejavnosti in oddajanju 
poročil 

- sprotno sporočanje opravljenih ur za doprinos ravnateljici ali vpis v idč 
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Načrt: 
 
UNESCO koordinatorica v šolskem letu 2012/2013: Vida Rovan 
 
Projekti:  

 Jezik, kultura in tradicija 

 Moder stol  

 Drevo=življenje 

 (Mirovniški tabor - glede na interes vodje) 
 
Konec junija na sestankih aktivov določimo dneve za obeleževanje.  
 
Sestanek UNESCO z novim koordinatorjem pred začetkom novega šolskega leta, 
uskladitev načrta. 
 

 
Rakek, 21. 6. 2012         Zapisala:  

Urška Drobnič 
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Letno poročilo ASPnet šolskih koordinatorjev 
 
Šolsko leto: 2011/2012 
Naziv in naslov zavoda:  
OŠ 'Jožeta Krajca' Rakek 
Partizanska c. 28, 1381 Rakek 
 

Vzgojno-izobraževalni zavod:     Vrtec      OŠ       SŠ      Drugo:    

Status šole/vrtca/zavoda:  Mednarodni      Nacionalni     Brez statusa 

 
E-naslov zavoda: os.rakek@guest.arnes.si  
Naslov spletne strani zavoda: www.osrakek.si  
 
A. TEMELJNI PODATKI 
 

1. Podatki  o šolskem koordinatorju/ici: 
Priimek in ime: Drobnič Urška 
E-mail: urska.drobnic@guest.arnes.si  
Telefon:  01 705 25 10 
 

2. Podatki o ravnatelju/ici: 
Priimek in ime: mag. Ivančič Anita 
E-mail: ravnateljica.rakek@guest.arnes.si   
Telefon:  01 705 25 11 

 
      3. Podatki o koordinatorjih, mentorjih Unescovih dejavnosti:   
Vrednotenje dela po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju: 
 

Točke iz 
20/a člena 

Ustrezna alineja Ime in prii-
mek mentorja 

Naziv opravljene 
naloge 

15. alineja Mentorstvo najmanj trem 
učencem ali skupini na javnem 
nastopu 

Urška Drob-
nič 

mentorstvo 4 učen-
kam za nastop na 
prireditvi Jezik, kul-
tura in tradicija v 
Škofji Loki 

2. alineja Enoletno vodenje projekta v 
okviru mreže 

Tjaša Prudič vodenje projekta 
Moder stol 

2. alineja Enoletno vodenje projekta v 
okviru mreže 

Lea Sterle vodenje projekta 
Branje, moje sanje 

2. alineja Enoletno vodenje projekta v 
okviru mreže 

Martin Rihtar vodenje projekta  
De-di 

Zgornje točke podeli ravnatelj/ica. 
 

Točke iz 
20/b čle-
na: 

Ustrezna alineja  Ime in priimek 
mentorja 

Naziv opravljene 
naloge 

7. alineja Enoletno vodenje projekta v 
okviru mreže 

Urška Drobnič šolski koordinator 

Zgornje točke podeli MIZKS oz. nacionalna koordinatorica. 

mailto:os.rakek@guest.arnes.si
http://www.osrakek.si/
mailto:urska.drobnic@guest.arnes.si
mailto:ravnateljica.rakek@guest.arnes.si
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Tabela za vodje središč:  

Točke iz 
20/c čle-
na 

Ustrezna alinea Ime in priimek 
mentorja 

Naziv opravljene 
naloge 

    

Zgornje točke podeli MIZKS oz. nacionalna koordinatorica. 
 
B. VSEBINSKO POROČILO 
 

1. Temeljni dosežki v šolskem letu 2011/12: 
- številne obeležitve dni na šoli, vključenost vseh učencev in učiteljev 
- uspešna izvedba projektov, izvirnost izvajalcev, doslednost vodij projektov na šoli 
- privzgajanje vrednostnega sistema pri učencih 
- uspešna rešitev vloge za ohranitev nacionalnega statusa 

 
2. Nacionalni projekt: / 
- naslov: 
- vodja projekta:  
- čas izvedbe projekta:  
- kratek opis projekta (do 200 besed): 
- katere Unesco šole so bile vključene v nacionalni projekt:  

 

Udeležena šola Mentor iz udeležene šole Število učencev 

   

   

 
3. Pilotski projekt: / 
- naslov: 
- vodja projekta:  
- čas izvedbe projekta:  
- kratek opis projekta (do 200 besed): 

 
4. Uresničevanje temeljnih posebnosti UNESCO ASPnet šole – načini delo-

vanja, vsebine in UNESCO teme v šolskem letu 2011/12: 
 
a) Letni plan UNESCO ASPnet in Letno poročilo o realiziranih nalogah sta 

sestavini temeljnih dokumentov šole/vrtca/zavoda (Letni delovni načrt in Letno 

poročilo):  DA    NE 

 

b) Uporaba ASP-net znaka: 

- prapor pred stavbo:   DA  NE 

- znaki v prostorih šole/vrtca/zavoda – kje: DA, na panoju v jedilnici 

- na spletni strani na vidnem mestu:   DA  NE 

- na druge načine (pisemske ovojnice, znaki na pisalih, ravnilih…) - kje: v glavi 
dokumentov 
 

c) Katere UNESCO ASPnet vsebine ste obravnavali na konferencah učiteljske-
ga/ vzgojiteljskega zbora? 
Vzgoja za kulturo miru in nenasilja – moteči dejavniki na šoli in načini, kako se 
jim izogniti. 
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d) »Delorsovi« štirje stebri vseživljenjskega učenja (kje ste dosegli letos naj-
večji napredek, kje prepoznavate največ težav):   
 

Napredek:   

- učiti se, da bi znali živeti skupaj, učiti se, da bi vedeli: Organizirali smo 
prvi, tridnevni tabor za nadarjene v Rakovem Škocjanu, kjer so učenci poglab-
ljali medsebojno sodelovanje in pridobivali znanja z izkustvenim učenjem.  

- učiti se, da bi znali živeti skupaj: Veliko smo se ukvarjali z ozaveščanjem in 
s sprejemanjem drugačnosti, pomenom solidarnosti. Zbirali smo sredstva za 
učenca s posebnimi potrebami in za pomoč otroku iz Afrike. Učenci so bolj 
strpni, pripravljeni pomagati in sprejemajo drugačnost. 

- učiti se, da bi vedeli:  
- raziskovalne in seminarske naloge, usvajanje veščin oblikovanja besedila in 

predstavitve 
- tekmovanja na različnih področjih in nivojih 
- vključevanje aktivnih oblik dela učencev ter naprednih oblik poučevanja 

 

Težave:  

- učiti se, da bi vedeli: Določeni učenci se učijo le za ocenjevanje znanja, to 
znanje pa ni trajno in poglobljeno, ni razumevanja.  

- učiti se biti: Nizka samopodoba pri nekaterih učencih, nekateri učenci nimajo 
izoblikovanih ciljev in interesov. 

 

e) Katero aktualno UNESCO prioritetno temo ste uresničevali še posebno 
uspešno (svetovni problemi in vloga OZN, mir in človekove pravice, medkul-
turno učenje oz. izobraževanje za trajnostni razvoj)? Na kratko opišite aktivno-
sti, ki so poglabljale temo. 
 
Strpnost in sodelovanje smo poglabljali z zbiranjem sredstev za učenca z 
Duschennovo mišično distrofijo in pripravo dobrodelnega koncerta. Vsak 
oddelek se je na razredni uri pogovarjal o drugačnosti, sprejetosti, solidarnosti, 
nato so otroci prinašali prostovoljne prispevke. Posamezne skupine otrok so 
se pripravljale na nastop na dobrodelnem koncertu. K sodelovanju in prispe-
vanju sredstev smo nagovorili starše. Vodstvo šole je pridobilo k sodelovanju 
ogromno lokalnih in regijskih podjetij. Povabilo k sodelovanju je bilo objavljeno 
na šolski spletni strani, v Notranjskih novicah, na spletni strani Občine Cerkni-
ca in v medijih: Radio 1, Radio 94, Radio Koper, Slo 1, RTV Slovenija. Šola je 
tesno sodelovala z Župnijsko Karitas. Skupni izkupiček dobrodelne akcije je bil 
več kot 50.000€. 
 
 
Poglabljali pa smo tudi teme: 
Svetovni problemi:  

- Problem pitne vode – obeležitev svetovnega dne vode z večino učencev, ozaveščanje o 
pomenu varčevanja s pitno vodo, odstranitev javnih pitnikov s hodnikov in spodbujanje otrok k 
pitju vode iz pipe iz lastnih lončkov/plastenk, proučevanje čistosti pitne vode v lokalnem 
območju. 
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- Učence ozaveščamo o težavah afriških otrok in jih spodbujamo, da prispevajo k botrstvu otro-

ku iz Afrike. 

 
Trajnostni razvoj: 

- pismenost: Učenci so sodelovali v projektu Branje, moje sanje – brali, ustvarjali, poustvarjali 
na podlagi prebranega. 

 
- ločevanje odpadkov: Redno skrbimo za opremljenost šole s koši za ločeno zbiranje odpadkov, 

pedagoški delavci in ostali zaposleni smo bili pozorni na doslednost učencev. 

 
Na podružnični šoli: 
- trajnostni razvoj: 
Zbirali smo stara, domača, netretirana semena in sadike, urejali šolski vrt in zeliščni vrt ter okolico 
s sadovnjakom. Pridelano sadje smo predelali in pripravili ozimnico (marmelada, sok, krhlji). 

 
5. Obeleževanje mednarodnih dni, let… 
Naštejte vse obeležitve, ki ste jih izvedli. Opišite 1 najbolj izvirni način obeležitve! 
 

Mednarodni dan, 
teden, leto 

Priznan 
s strani 
UNESCA 

Način obeležitve  Mentor/ji 
obeležitve:  

Število 
vključenih 
učencev 

16. september - 
MEDNARODNI DAN 

ZAŠČITE 
OZONSKE PLASTI 

DA    NE - različne predstavitve 

učencev pri urah fizike: 

plakate, seminarske 

naloge,… pri urah fizike 

so tematiko predstavili 

sošolcem. 

- film o ozončku  Oziju 

- uredili so oglasno des-

ko 

Irena Mele 8. a in 8. b, 
9. a in 9. b 
 

26. september - 

EVROPSKI DAN 
JEZIKOV 

DA    NE Učenci so se po razpisu 
natečaja za recital prija-
vili pri vodji obeležitve. 
Vodja se je dogovorila z 
voditeljema in ostalimi 
pedagoškimi delavci za 
pomoč pri izvedbi. 
Na dan obeležitve je 
potekala prireditev za 
vse učence naše šole, 
nastopili so učenci s 
točkami, v katerih so 
interpretirali besedila v 
maternem, angleškem, 
nemškem, španskem 
jeziku in jezikih nekdanje 
Jugoslavije, igrali na 
različne inštrumente in 

Urška Drob-
nič 

62 
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plesali. 

prvi ponedeljek v 

oktobru: 

SVETOVNI DAN 
HABITATA 

DA    NE Obeležitev je potekala v 
okviru poletne šole v 
naravi. 
Način: 
- opazovanje 
- proučevanje 
- kviz znanja 

Ludvik Palčič 5. a in 5. b 

16. oktober - 
SVETOVNI DAN 

HRANE 

 

DA    NE Tehniški dan za učence 
od 6. do 9. razreda: 
učenci so preko različnih 
dejavnosti spoznavali 
pomen sadja in zelenja-
ve za zdravje: 
- predavanje prof. dr. 
Marjan Simčič o zdravi 
prehrani, o problemu 
neenakomerne porazde-
litve hrane v svetu, 
pomenu lokalne pridela-
ve hrane - ŽIVI 
GLOBALNO, JEJ 
LOKALNO.  
- delo v enajstih delavni-
cah (kuharska, kemijska, 
naravoslovna, literarna, 
tehnična, glasbena, liko-
vna, anketna, zdravilska, 
plesna in novinarska), 
kjer so učenci ustvarjali 
na temo sadja in zelen-
jave.  
- zaključna predstavitev, 
degustacija 
- plakat o Svetovnem 
dnevu hrane 

Marija Opeka 6. – 9. r  

16. november - 
SVETOVNI DAN 

STRPNOSTI 

 

DA    NE Športni dan PLAVANJE 
IN IGRE V VODI v 
bazenih Atlantisa v Ljub-
ljani.  
- Vsak posameznik je 
prispeval k medseboj-
nemu strpnemu obna-
šanju in vedenju, v skla-
du s pravili za varnosti in 
red na kopališču. 
- Izdelava plakata na 
temo Stpnost in fer plej. 
Plakata smo razstavili v 

Ludvik Palčič 7. – 9. r 
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avli šole in na oglasni 
deski v telovadnici. 

1. december - 
DAN BOJA PROTI 

AIDSU 

 

DA    NE Izdelava rdečih pentelj 
za zaposlene na šoli ter 
učence 8. in 9. razredov. 
Dejavnosti pri urah geo-
grafije: 
- brainstorming na temo 
HIV in AIDS 
- ogled DVD Hočem 
živeti 
- PP prezentacija o tej 
problematiki 
- pogovor in diskusija o 
vzrokih, posledicah in 
težavah, s katerimi se 
spopadajo ljudje, okuže-
ni z virusom HIV in AIDS 
- delo v parih oz. po 
skupinah (problemsko 
drevo – listki) 
- zaključni brainstorming 
Izdelava plakatov s 
pomembnimi informaci-
jami in podatki glede 
aidsa ter problemsko 
drevo (vzroki in posledi-
ce te bolezni). 

Anja Šircelj 
Istenič 

8. – 9. r 

3. december – 
MEDNARODNI DAN 

OSEB S 
POSEBNIMI 
POTREBAMI 

 

DA    NE V okviru pouka športne 
vzgoje in Projekta Zdrav 
življenjski slog smo z 
dejavnostmi in aktivnos-
tmi iz vsebin »specialne 
olimpiade« za ljudi s 
posebnimi potrebami 
izvedli naslednje vsebi-
ne: 
- korektivna gimnastika 
in gimnastična ABC 
- igre sede: sedeči 
rokomet in sedeča 
odbojka 
- elementarne igre 
- ulična košarka 3:3 
- ples in ritmična izraz-
nost ter druge gibalno 
izrazne aktivnosti 
- za senzorne invalide, 
ljudi, ki ne slišijo: znako-

Ludvik Palčič 2. – 9. r 
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vna komunikacija - spo-
razumevanje z znaki, 
sojenje iger 
- usmerjanje učencev na 
ogled videospotov  
- » prisluhnimo tišini« 
- plakati na oglasni deski 
v telovadnici 

8. marec - 
DAN ŽENA 

 

DA    NE Učenci in učiteljice 1. 
triade so izdelali škatlice 
iz barvnega papirja, v 
katere smo dali sladka 
presenečenja. Učenci so 
darila odnesli vsem 
zaposlenim ženam na 
šoli. 

Tatjana Svet Oddelek 
jutranjega 
varstva 

22. marec - 
SVETOVNI DAN 

VODA 

 

DA    NE Ob predstavitvi s power 
pointom smo se pogo-
varjali, kako je pomem-
bna voda v vsakdanjem 
življenju, kako pomem-
bno je varčevanje z 
vodo, kako lahko varču-
jemo, kakšne so posle-
dice pomanjkanja vode 
pri vseh živih bitjih… 
Učenci so zelo sodelo-
vali s svojimi izkušnjami. 

Antonija Šlaj-
nar 

6. b  

22. marec - 
SVETOVNI DAN 

VODA 

 

DA    NE Z učenci smo si v začet-
ku šolske ure na projek-
cijskem platnu ogledali 
PP predstavitev o vodi, 
kjer so učenci dobili 
nekaj osnovnih informa-
cij o količini vode na 
Zemlji, njeni pomem-
bnosti, uporabnosti, 
onesnaženosti … S tem 
so obnovili in poglobili 
svoje znanje o vodi, nje-
ni pomembnosti. V 
učbeniku za slovenščino 
smo si prebrali besedilo 
»Čemu moramo piti 
vodo?« in se o njem 
pogovorili, reševali nalo-
ge na to temo. Pogovar-
jali smo se tudi o lastno-
stih vode. 

Suzana 
Rebec 

3. razred na 
podružnici 
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22. marec - 
SVETOVNI DAN 

VODA 

 

DA    NE Najprej so učenci anali-
zirali šest vzorcev vode, 
in sicer vodovodno vodo 
v šoli ter ustekleničene 
vode kot so (ZALA, 
DANA, JANA, IZVIRSKA 
VODA, VODA 
MERKATOR). Po kon-
čani analizi so primerjali 
rezultate. Ugotovili so, 
da je naša vodovodna 
voda najmanj onesna-
žena, oz. v nobenem 
primeru ni prekoračila 
priporočljivih vrednosti.  
S pomočjo računalnika 
smo oblikovali rezultate. 
Nekaj podatkov glede 
priporočljivih vrednosti 
so poiskali preko spleta. 
Analizo vode smo izvedli 
v okviru izbirnega pred-
meta KVO in po pouku 
ter doma. Sestavili smo 
tudi pesmico H2O, kaj je 
to, kjer so učenci upora-
bili vse svoje kemijsko 
znanje. Rezultate smo 
predstavili v večnamen-
skem prostoru, kjer smo 
besedilu dodali še sliko-
vno gradivo in balone 
(modre v obliki kapljic, 
rdeče in bele pa v obliki 
molekule H2O). Vse 
skupaj, analizo rezulta-
tov vode, varčevalne 
ukrepe in pesmico smo 
predstavili po šolskem 
radiu. 

Anita Šen Učenci 
izbirnega 
predmeta – 
Kemija v 
okolju 

22. marec - 
SVETOVNI DAN 

VODA 

 

DA    NE 1. V okviru pouka: 
- razgovor in delo učen-
cev v okviru pouka (4. a 
in 5. a) 
- ogled filma VODA, 
razgovor z učenci; 4. B 
in 5. b Unec 

Emiljana 
Baraga 

4. a in b 
5. a in b 
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21. marec - 
SVETOVNI DAN 

POEZIJE 

 

DA    NE 1. V okviru pouka: 
- spoznavanje literarnih 
del in ustvarjalcev s pod-
ročja poezije 
- obisk šolske knjižnice  
- ustvarjanje učencev  
2. Predstavitve del: 
- razstava del  
- pomladna prireditev na 
Uncu  
- prireditev v čast Rudol-
fa Maistra – 28. 3. 2012  

Emiljana 
Baraga 

4. a in b 
5. a in b 

7. april - 

SVETOVNI DAN 
ZDRAVJA 

 

DA    NE - na športnem dnevu, v 
okviru pouka ŠVZ in pro-
jekta Zdrav življenjski 
slog: Učenci so razvijali 
funkcionalne sposob-
nosti z dalj trajajočimi 
telesnimi aktivnostmi v 
naravi (pohodništvo, 
kros), navajali se na 
gibanje v naravi in upoš-
tevali varnostna navodi-
la, naučili se uporabljati 
primerno športno oble-
ko, obutev in opremo, 
zaščito pred klopi, cvet-
ne alergije v naravi, raz-
vijali čut za varnost in 
kulturen odnos do nara-
ve, 
preverili sposobnosti v 
krosu, 
spoznavali širšo okolico 
šole in Rakeka, orienti-
rali se s pomočjo različ-
nih pripomočkov in ori-
entirjev v naravi, kontro-
lirali srčni utrip med 
dejavnostjo in spoznava-
li učinek aktivnosti in 
vadbe za zdravje, 
- izdelava plakatov in 
razstava le teh na ogla-
snih deskah na temo 
zdrav življenjski slog, 
pozitiven vpliv zmerne 
športne vadbe in zdra-
vega načina prehranje-

Ludvik Palčič vsi učenci 
matične 
šole in pod-
ružnice (1. – 
9. razred) 
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vanja. 

7. april - 

SVETOVNI DAN 
ZDRAVJA 

 

DA    NE Učenke  so pri pouku 
biologije pripravile refe-
rate, ki so jih predstavile 
tudi učencem 4., 5., 6., 
7. razreda v okviru nara-
voslovja in tehnike in 
naravoslovja  

Irena Peteh 
Kranjc 

4 učenke 8. 
r + vsi 
učenci 4. – 

7. razreda 

23. april –  
SVETOVNI DAN 

KNJIGE IN 
ZALOŽNIŠTVA 

 

DA    NE 1. V okviru pouka: 
- branje v nadaljevanju - 
skozi celo leto  (4. a+b in 
5. a+b) 
- Kulturni dan: Branje 
moje sanje – Od ideje 
do knjige 
2. Izven pouka: 
- Bralni maraton (celo 
leto – 4. b in 5 . b) 
- Razstava izdelkov 
(Rakek in Unec) 
 

Emiljana 
Baraga 

4. a in b 
5. a in b 

15. maj - 
MEDNARODNI DAN 

DRUŽINE 

 

DA    NE Vsak razred se je obis-
kovalcem prireditve 
predstavil s svojim krat-
kim programom (dram-
sko igrico, pesmimi). 
 
V drugem delu prireditve 
smo se pogovarjali o 
starih igrah, igrah, ki so 
že pozabljene ali pa se 
jih otroci še igrajo. Dedki 
in babice so nam pripo-
vedovali o igrah, otroci 
pa so jih tudi preizkusili.  
 
Odziv na prireditev je bil 
zelo pozitiven. Dedki in 
babice so bili zelo nav-
dušeni, zadovoljni in 
pripravljeni sodelovati. 

Suzana 
Rebec 

1.– 5. r na 
podružnici 

31. maj - 

SVETOVNI DAN 
BOJA PROTI 

KAJENJU 

DA    NE Pri razredni uri smo se 
pogovarjali o škodljivi 
razvadi kajenja. 
Pregledali smo zgibanke 
o zdravem načinu življe-
nja. 
Izdelovali plakate na 
temo kajenja – učenci so 

Antonija Šlaj-
nar 

6. b  
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dodajali svoje misli. 
Pripravili razstavo v 
jedilnici. 

5. junij - 
SVETOVNI DAN 

OKOLJA 

 

DA    NE Učenci so iskali podatke 
iz različnih virov in ugo-
tovili, da je letošnja tema 
svetovnega dneva okolja 
zeleno gospodarstvo. 
Raziskovali so, kaj za 
nas in ljudi po svetu 
pomeni zeleno gospo-
darstvo. S pomočjo pla-
kata so na zelo slikovit 
način prikazali vsebino 
zelenega gospodarstva. 
Poiskali so slikovno gra-
divo in ga umestili med 
besedilo.  

Anita Šen Učenci 
izbirnega 
predmeta – 
Kemija v 
okolju 

 
Opis najbolj izvirne obeležitve: 22. marec - SVETOVNI DAN VODA, učenci izbirnega 
predmeta Kemija v okolju: Predstavitev analize rezultatov vode, varčevalnih ukrepov 
in pesmice po šolskem radiu, ki sicer na naši šoli ni aktiven. Mentorica: Anita Šen. 
 

6. Nacionalni projekti  
Navedite, v katerih nacionalnih projektih ste sodelovali. 
 

Projekt Nosilec nacional-
nega projekta 
(šola/vrtec/zavod) 

Število otrok, 
učencev, dija-
kov iz vašega 
VI zavoda 

Ime mentorja v 
vašem VI zavo-
du 

JEZIK – KULTURA IN 
TRADICIJA 

Gimnazija Škofja 
Loka 

4 Urška Drobnič 

MODER STOL – 
NEKDO MISLI NATE 

OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece 

vsi učenci mati-
čne in podruž-
nične šole 

Tjaša Prudič 

BRANJE- MOJE 
SANJE 

OŠ Franja Goloba 
Prevalje 

vsi učenci mati-
čne in podruž-
nične šole 

Lea Sterle 

  
 

7. Udeležba v mednarodnih UNESCO projektih in drugih UNESCO medna-
rodnih aktivnostih (navedite samo tiste, ki so bili razpisani oz. organizirani s 
strani UNESCA): 

 

Mednarodni UNESCO 
projekti in aktivnosti 

Koordinator na 
domači šoli/zavodu 

Opis projekta, aktivnosti 
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8. Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti: 
- botrstvo dečku iz Afrike, Brianu Simwandi 
- zbiranje sredstev za učenca z Duschennovo mišično distrofijo  
- zbiranje zamaškov za otroka s posebnimi potrebami, Matica Prudiča 
- zbiranje šolskih potrebščin (Rdeči križ) 
- Nivejine rokice – za otroke iz socialno ogroženih družin 
- Pepelkini čeveljčki – za otroke, obolele za rakom 
- Toyota – izdelovanje origamija za otroke, obolele za rakom 
- zbiranje odrabljenih tonerjev in baterij – sredstva za šolski sklad 
- novoletni srečelov – zbiranje sredstev za šolski sklad 
- zbiranje starega papirja (tri akcije v šolskem letu) 
 

 
9. Vpetost UNESCO ASPnet šole v lokalno okolje ter prepoznavnost in 

promocija šole kot UNESCOve šole:  
a) Opišite sodelovanje z domačo krajevno skupnostjo, občino, institucijami v 

okviru Unescovih dejavnosti. 

 Moder stol – izdelava stolov z mislimi, povabilo predstavnikov lokalnih 
ustanov na prireditev ob zaključku projekta, podaritev stolov lokalnim 
ustanovam 

 130-letnica šolanja na Rakeku – delavnice, prireditev in razstava za kra-
jane 

 prireditev za dedke in babice ob dnevu družin 

 sodelovanje učencev podružnične šole Unec na prireditvi ob kulturnem 
dnevu na sosednji podružnični šoli Laze in gostovanje PŠ Laze na pri-
reditvi na Uncu 

 likovna kolonija 

 nogometni turnir 

 nastop dramske skupine v Domu starejših v Cerknici 

 sodelovanje z lastnimi literarnimi izdelki na prireditvi Vojanov in naš čas 
(ob dnevu poezije) in pomladni prireditvi na Uncu 

 Kunaverjev in Maistrov pohod 

 nastop pevskega zbora  in recitatorjev na lokalnih in občinskih priredit-
vah 

 sodelovanje na Otroškem bazarju v Ljubljani 

 sodelovanje na prireditvi Veter v laseh 

 udeležba na Dnevu Evrope v Postojni 

 dobrodelni koncert v KD Cerknica 
 

 
b) V katerih UNESCO ASPnet aktivnostih so sodelovali starši? 

- Moder stol – pomoč pri iskanju stolov in prevozu v šolo, na zaključni pri-
reditvi  

- Kunaverjev in Maistrov pohod 
- humanitarne akcije (dobrodelni koncert, srečelov,…) 
- pomoč pri prekopavanju in urejanju eko vrta 
- obisk prireditev in delavnic 

 
c) Kako skrbite za prepoznavnost šole kot UNESCOve šole v svojem okolju? 
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V raznih predstavitvah šole na prireditvah in ob različnih akcijah, v medijih (Radio 
94, Notranjske Novice, RTV Slovenija) poudarimo, da smo UNESCO šola, ki ure-
sničuje UNESCO načela (poleg zunanjih simbolov). 
 
 
d) Ali so vaše UNESCOve aktivnosti prisotne v lokalnih medijih (katere aktivnosti, 

v katerih medijih)? 
- solidarnost: intervju z ravnateljico za Notranjsko Kraške novice  
- pestrost dejavnosti: intervju z učenci na radiu 94 v oddaji Hormončki 
- delovanje šole kot UNESCO šole: predstavitev šole za RTV Slovenija (sne-
manje predtekmovanja za kviz Male sive celice). 

 
 

10. Prispevek in sodelovanje šole/zavoda v programu ter razvoju ASPnet 
mreže ter domačega Središča: 

 
a) Na kakšen način sodelujete v UNESCO ASPnet mreži (skupne aktivnosti)? 

Udeležujemo se sestankov, odgovarjamo na pošto in razprave po elektronski 
pošti.  Vključujemo v projekte, ki nam jih središče posreduje. 

 
b) Pri katerih aktivnostih središča ste sodelovali?  

To leto razen sestankov ni bilo posebnih aktivnosti. 
 
11. Delovanje mreže, središča in VIZ institucije: Predlogi, vprašanja, kritike, 

pohvale… 
Ponovna vzpostavitev internetne strani ASPmreže, planiranje projektov v naprej, 
skupno srečanje koordinatorjev proti koncu šolskega leta z namenom predstavitve 
projektov za naslednje šolsko leto, enodnevni seminar za koordinatorje ob začet-
ku šolskega leta. 

 
 
Šolski koordinatorji oddate poročilo vodjem središč do 30.7.2012, vodje središč pa 
nacionalni koordinatorici do 20.8.2012. 
 

ASPnet koordinator/ica na šoli:                     Ravnatelj/ica:  
 
Urška Drobnič           mag. Anita Ivančič 
 
Kraj: Rakek  
Datum: 27. 6. 2012 
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POROCILO 
O URESNIČEVANJU 

LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
PODRUŽNIČNE ŠOLE RUDOLFA MAISTRA UNEC 

ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 
 
 

Podružnična šola Rudolfa Maistra Unec je sestavni del matične Osnovne šole »Jože-
ta Krajca« Rakek in je središče izobraževanja za večino otrok razredne stopnje z 
Unca z vsemi zaselki, Slivic in Ivanjega sela. 
 
Med šolskim letom smo se trudili, da je delo in organizacija učno vzgojnega dela na 
PŠ Unec z 38 učenci, z jutranjim varstvom, podaljšanim bivanjem potekala v prijet-
nem vzdušju. Z medsebojnim sodelovanjem, izobraževanjem in spodbujanjem smo 
pridobivali nova znanja. To nam je omogočalo ustvarjalno delo in s tem odpravljanje 
napak in razvijanje dobrega. Poznavanje drug drugega in sprejemanje drugačnosti 
nas je povezovalo v prijeten kolektiv, kar delu in učenju na Podružnični šoli Unec daje 
še posebno vrednost. 
 
V šoli so dopoldan poučevale 4 profesorice razrednega pouka in ena vzgojiteljica. 
Oddelke podaljšanega bivanja 3 učiteljice (izmenjaje po urniku), 1 učiteljica je organi-
zirala delo v jutranjem varstvu. 
S predmetne stopnje sta prihajala 2 učitelja. 
 
Letni delovni načrt Podružnične šole Rudolfa Maistra Unec (v nadaljevanju PŠ Unec) 
za šolsko leto 2011/2012 smo realizirali. 
 
V šolskem letu 2011/2012 je bilo v PŠ Unec vpisanih 38 učencev (22 dečkov, 16 
deklic). Razporejeni so bili v treh oddelkih razrednega pouka, enem oddelku jutranje-
ga varstva in dveh oddelkih podaljšanega bivanja. 
 
 

razred dečki deklice skupaj razrednik 

1. b* 4 4 8 Teja Milharčič 

2. b* 1 3 4 Teja Milharčič 

3. b 3 5 8 Suzana Rebec 

4. b* 6 2 8 Emiljana Baraga 

5. b* 8 2 10 Emiljana Baraga 

SKUPAJ 22 16 38  
  * op.: 1. in 2. razred sta v kombiniranem oddelku, 4. in 5. razred sta v kombiniranem oddelku 

 
Vzgojiteljica v 1. razredu je Ida Marušič. 
 
Športno vzgojo v 3. b, 4. b in 5. b-razredu je do 31. 5. 2012 vodil športni pedagog 
Tomaž Lulik, od 1. 6. 2012 dalje pa je športno vzgojo prevzela Polona Klopčič, ki se 
je vrnila s porodniške. 
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V 4. b in 5. b je poučevala angleščino učiteljica razrednega pouka Gabrijela Preles-
nik. 23. 12. 2011 je odšla na bolniško, zato jo je zamenjala učiteljica razrednega pou-
ka Alenka Može. 
V 5. b-razredu je poučevala gospodinjstvo učiteljica biologije in gospodinjstva Marija 
Opeka. 
 
V šolskem letu 2011/12 je bilo realiziranih 191 dni pouka. Med dneve pouka se šteje 
tudi dneve dejavnosti, ekskurzije in oglede, šole v naravi, bivanje in delo v CŠOD. 
 
 
OBVEZNI TEČAJI 
 
Tečaj prilagajanja na vodo in učenja plavanja v 1. razredu je bil izveden v okviru pro-
jekta Zlati sonček v aprilu 2012 (10. 4.–13. 4. 2012). Tečaj plavanja je potekal v GRC 
Zapolje v Logatcu. 
Obvezni tečaj plavanja za učence 2. razreda je bil RAVNO TAKO IZVEDEN izveden 
v GRC Zapolje v Logatcu v času 10. 4.–20. 4. 2012. 
Kljub izvedeni stavki, 18. 4. 2012, je bil na ta dan po planu nemoteno izveden tečaj 
plavanja v Logatcu. 
 
 
ZLATI SONČEK IN KRPAN 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo nadaljevali s športnima programoma Zlati sonček 
in Krpan. Vodja športnega programa je bil Tomaž Lulik. Izvajalci so bili učitelji, ki v 
razredu poučujejo športno vzgojo. ŠP Zlati sonček je potekal v prvem triletju devetle-
tke, ŠP Krpan pa v drugem triletju. V 1. razredu je bilo v okviru projekta Zlati Sonček 
izvedeno 10-urno plavalno opismenjevanje v bazenu v Zapolju. 
 
 
DNEVI DEJAVNOSTI NA PŠ UNEC 
 
Vsi planirani dnevi dejavnosti za učence od 1. b do 5. b-razreda so bili izvedeni po 
planu. 
 
 
ŠOLA V NARAVI, TABORI 
 
3. b razred je bil 19.–23. 9. 2011 v CŠOD Čebelica. 
4. b razred je bil 5. 9.–9. 9. 2011 v CŠOD Lipa. 
5. b razred je bil 4. 6.–8. 6. 2012 v letni šoli v naravi na Debelem Rtiču. 
 
 
EKSKURZIJE 
 
1. b, 2. b, 3. b in 4. b razred so bili 20. 6. 2012 na ogledu Predjamskega gradu. 
5. b razred je bil 7. 6. 2012 na zaključni ekskurziji v Piranu. 
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PRIREDITVE 
 
1. 9. 2011 je bil pod vodstvom T. Milharčič in I. Marušič sprejem prvošolcev na PŠ 
Unec. Decembra 2011 smo imeli novoletne delavnice za starše in otroke. Na Uncu 
smo imeli 22. 3. 2012 pomladno prireditev Pozdrav pomladi. 16. 5. 2012 smo na šol-
ski prireditvi gostili dedke in babice. V okviru UNESCO projekta »Branje, moje sanje« 
smo med letom izvajali ure branja, pisanja, literarnega poustvarjanja, bralni maraton, 
ob zaključku projekta pa je bil v 1. in 2. b razredu izveden teden branja (2. 4.–6. 4. 
2012) in v okviru tega tedna kulturni dan, kjer so izdelali svoje knjižice. V 3. b razredu 
je bil ravno tako izveden teden branja (10. 4.–13. 4. 2012) s samostojnim pisanjem 
pravljice in izdelavo knjižice, ravno tako v 4. In 5. b razredu – knjižice z zgodbami so 
izdelali na kulturnem dnevu 23. 4. 2012. Vse izdelke smo razstavili v pritličju šole, 
nekaj izbranih pa poslali na natečaj »Branje, moje sanje«. 
 
 
TEKMOVANJA, REVIJE 
 
Učenci od 1. do 3. razreda so 20. 4. 2012 pisali Cici veselo šolo. 23. 5. 2012 so 
učenci 1.–5. razreda pisali Računanje je igra. Učenci so med šolskim letom opravljali 
bralno značko. Učenci 1.–5. razreda so 15. 3. 2012 pisali evropsko matematično 
tekmovanje Kenguru. 
Učenci so se  udeležili nekaj natečajev (natečaj Moj dom – društvo Rudolfa Maistra, 
Branje, moje sanje, Vojanov in naš čas – učenci so pisali na temo domovine in se s 
pesmimi predstavili na prireditvi 29. 3. 2012, literarni natečaj Mlada Vilenica). 
Pod vodstvom Katje S. Zafred so učenci sodelovali na prireditvi na Podružnični šoli 
Laze (16. 2. 2012), na Pomladni prireditvi na Uncu (22. 3. 2012) in na prireditvi Glas-
beni tobogan na Rakeku (29. 5. 2012). 
Pod vodstvom Vide Žlogar so bili učenci 20. 3. 2012 na območnem srečanju otroških 
folklornih skupin in se uvrstili na regijsko srečanje otroških folklornih skupin 10. 5. 
2012. Poleg tega so sodelovali še na naslednjih prireditvah: 130. letnica šolanja na 
Rakeku (22. 11. 2012), folklorni večer na Uncu (26. 11. 2012), prireditev na PŠ Laze 
(16. 2. 2012), krajevna prireditev na Rakeku (9. 3. 2012), Pozdrav pomladi na Uncu 
(22. 3. 2012), 1. mednarodni festival folklore na Rakeku (9. 6. 2012). 
15 učencev 4. in 5. razreda se je 14. 3. 2012 udeležilo šolskega tekmovanja za 
Veselo šolo. 14 učencev je prejelo bronasto priznanje, 4 učenci so se uvrstili na 
državno tekmovanje, ki je potekalo 11. 4. 2012, in vsi štirje so prejeli srebrno priznan-
je. 
V okviru športne vzgoje so učenci 1.–3. razreda opravljali športno značko Zlati son-
ček, učenci 4. in 5. razreda pa športno značko Krpan. 
 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
Na šoli so se  odvijale naslednje interesne dejavnosti: vrtnarski krožek pod vodstvom 
Marte Čuk, folklora pod vodstvom Vide Žlogar, bralna značka pod vodstvom razred-
ničark, Zdrav življenjski slog pod vodstvom Alenke Perhavec, Igramo se gledališče 
pod vodstvom Ide Marušič, italijanščina pod vodstvom Suzane Rebec, pravljično-
ustvarjalni krožek z mentorico Tejo Milharčič, pevski zbor z dirigentko Katjo S. Zafred 
in Vesela šola pod vodstvom Emiljane Baraga. 
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STIKI S STARŠI 
 
Redno  so v posameznem oddelku potekali roditeljski sestanki (sprejem prvošolcev, v 
okviru taborov, LŠN, ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja). 
 
 
GOVORILNE URE 
 
Popoldanske skupne govorilne ure so potekale vsak 3. četrtek v mesecu od 16.00 do 
18.00. 
 
Dopoldanske individualne govorilne ure so imele učiteljice po razporedu vsak teden 
eno šolsko uro. 
 
 
DODATNA STROKOVNA POMOČ se je na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami izvajala v oddelkih, kjer so bili učenci z odločbo. DSP je izvajala 
profesorica defektologije Martina Hiti, ko je odšla na porodniško, pa jo je zamenjala 
Tina Milharčič in 31. 5. 2012 Tomaž Lulik. 
 
 
ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 
Šolska knjižnica je bila za učence odprta vsak petek od 11:30 do 13:30. 
 
 
PREHRANA UČENCEV 
 
Za učence smo pripravljali dopoldansko malico in kosilo (kosila so pripravljali v cen-
tralni kuhinji na Rakeku), za učence jutranjega varstva pa tudi zajtrk. 
 
Učenci so malicali v razredih, saj tak način otrokom omogoča dovolj časa za uživan-
je, hkrati pa jim vzbuja pozitiven odnos do prehranjevanja. 
 
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI 
V sodelovanju z ZD Cerknica - Loška dolina in šolsko ambulanto, ki jo vodi šolski 
zdravnik, so za učence potekali sistematski zdravstveni pregledi ter program cepljen-
ja. Učenci so imeli zobozdravstveni sistematski pregled zob v zobni ambulanti v Cer-
knici po letnem razporedu ZD Cerknica. 
1., 2. in 3. razred so bili na pregledu 25. 1. 2012. 4. in 5. razred so bili na pregledu 9. 
5. 2012. 
OCENJEVALNE, PEDAGOŠKE, TEMATSKE KONFERENCE 
 
Torek, 12.30: vodja PŠ Unec prisotna na tedenskih informativnih sestankih za stro-
kovne delavce 
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Sreda, 12.30: tedenski informativni sestanek za strokovne delavce PŠ Unec pod 
vodstvom vodje PŠ Unec 
 
 
24. 8. 2011: uvodna pedagoška konferenca 
31. 1. 2012: ocenjevalna konferenca 
18. 6. 2012: ocenjevalna konferenca – 1.–8. razred 
 
 
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV 
 
 22. 8. 2011: Motnje avtističnega spektra 
 25. 8. 2011: 7 korakov za boljšo šolo 
 26. 10. 2011, 10. 11. 2011: delavnica Obrambni mehanizmi in njihova vloga pri 

zaščiti osebnosti pod vodstvom Patricije Verbič 
 17. 11. 2011: Kako pomagati otroku z učnimi težavami (M. Hiti) 
 1. 3. 2012: Koncept dela: učenci z učnimi težavami v OŠ – 3. del (Tjaša Prudič in 

Martina Hiti) 
 1. 12. 2011: 10 korakov do boljše samopodobe (Tjaša Prudič) 
 28. 2. 2012, 3. 4. 2012, 29. 5. 2012: interaktivna tabla 
 22. 5. 2012: Retorika 
 študijske skupine po aktivih 
 supervizija 
 vertikala (sestanki po predmetih oziroma aktivih) 
 
 
DEŽURSTVO UČITELJEV 
 
Učitelji so vsak teden po razporedu na šoli opravljali dežurstvo. 
 
 
VAJA EVAKUACIJE 
 
14. 9. 2011 so se nam v dopoldanskem času predstavili gasilci prostovoljnega gasil-
skega društva Unec. 1. 6. 2012 smo v sodelovanju s PGD Unec izpeljali evakuacijsko 
vajo za vse učence in zaposlene na PŠ Unec. 
 
 
 

Poročilo pripravila 
Suzana Rebec, prof. RP 

 


