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UČENCI IN UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2014/15
Število učencev v začetku šolskega leta:
277
Število vpisanih med šolskim letom:
0
Število izpisanih med šolskim letom:
1
Število učencev ob zaključku šolskega leta: 276
V šolskem letu 2014/2015 je bilo na šoli 16 oddelkov od 1. do 9. razreda skupaj s PŠ Unec.
UČNI USPEH:
razred

št. uč. v š. l.
začetek konec

izdelalo

%

učni uspeh
srednja ocena razreda opombe

RS RAKEK
1. a
1. b
2. a
3. a
4. a
5. a

15
15
24
26
16
19

15
15
24
26
16
18

15
15
23
26
16
18

100
100
95,8
100
100
100

opisne ocene
opisne ocene
opisne ocene
4,7
4,5
4,0

RS PŠ UNEC
1. c
2. b
3. b
4. b
5. b

9
15
3
8
4

9
15
3
8
4

9
15
3
8
4

100
100
100
100
100

opisne ocene
opisne ocene
4,4
4,7
3,7

PREDMETNA STOPNJA
6. a
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a

27
16
16
14
16
18

27
16
16
14
16
18

27
16
16
14
16
18

100
100
100
100
100
100

9. b

17

17

17

100

4,2
4,2
4,3
4,1
4,2
4,0
4,1

SKUPAJ
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
**

277
278
258
263
268
281
282
266

281
283
267
269

276
276
263
263
268
279
282
266
269

98,64%
99,37%
99,24%
100%
100%
99,29%
99,65%
99,60%
100%

srednja ocena na podlagi vseh zaključenih ocen
2

4,24**
4,25**
4,27**
4,21**
4,18**
4,26**
4,23**
srednja ocena: 4,05*
srednja ocena: 4,17*
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Nacionalne preizkuse znanja so opravljali učenci v 6. in 9. razredu.

Preglednica 1: Nacionalni preizkusi znanja - pregled dosežkov učencev 6. razreda v šolskem
letu 2014/15
slovenščina

matematika

angleščina

Število učencev

26

26

26

Št. možnih točk

50

50

48

Povprečni dosežek v RS

49,47%

50,85%

51,04%

Povprečen dosežek-šola

58,00%

57,54%

57,29%

Razlika RS – šola

+8,59%

+6,69%

+6,25%

Razlika RS–šola v letu 2013/14

+ 3,77%

+11,66%

+1,70%

Devetošolci so opravljali nacionalne preizkuse znanja iz slovenščine, matematike in angleščine.

Preglednica 2: Nacionalni preizkusi znanja - pregled dosežkov učencev 9. razreda v šolskem
letu 2014/15
slovenščina

matematika

angleščina

Število učencev

34

35

34

Št. možnih točk

60

50

50

Povprečni dosežek v RS

58,62%

56,96%

67,82%

Povprečen dosežek-šola

60,10%

69,31%

72,35%

Razlika RS – šola

+1,48%

+12,35%

4,53%

Razlika RS–šola v letu 2013/14

+4,83%

+12,44%

3

+14,69% (biologija)
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Rezultati naših učencev so pri vseh predmetih in ob koncu obeh triletij nad republiškem povprečjem. Najvišji so rezultati pri matematiki v 9. razredu.
REALIZACIJA PROGRAMA
A. POUK
razred

načrtovano število ur
realizirano število ur % realizacije
po predmetniku

1. r. U

700

705

100,71

2. r. U

735

778

105,85

3. r. U

770

777

100,91

4. r. U

822,5

892

108,45

5. r. U

892,5

893

100,06

1. a

700

703

100,43

1. b

700

703

100,43

2. a

735

775

105,44

3. a

770

776

100,78

4. a

822,5

827

100,55

5. a

892,5

893

100,06

6. a

892,5

889

99,61

7. a

1155

1157

100,17

7. b

1120

1119

99,91

8. a

1173,5

1169

99,62

8. b

1173,5

1175

100,13

9. a

1040

1078

103,65

9. b

1008

1046

103,77

16.355

101,565

SKUPAJ

16.103

V začetku š. leta 2014/15 se na šolo ni vpisal noben učenec. Med letom se je izpisal učenec
Nikola Rodić. Ob koncu šolskega leta se iz naše šole izpisujeta 2 učenca: Leo Istenič in Laura
Trubačev.
V šolskem letu 2014/15 je 06. 02. 2015 odpadel pouk zaradi izrednih vremenskih razmer. Ta
dan pouka smo nadomeščali v soboto, 14. 03. 2015, ko je potekal pouk po urniku.
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B. IZBIRNI PREDMETI
načrtovano realizirano
število ur število ur

izbirni predmet

% realizacije

Obdelava gradiv - les

35

34

97,14

Šport za zdravje

35

34

97,14

Izbrani šport - odbojka

35

35

100,00

Obdelava gradiv: umetne snovi

35

34

97,14

Matematična delavnica 7

35

35

100,00

Nemščina I

70

70

100,00

Nemščina II

70

70

100,00

Nemščina III

64

64

100,00

Rastline in človek

35

34

97,14

Sodobna priprava hrane

35

35

100,00

Ples

35

35

100,00

Poskusi v kemiji

35

35

100,00

Kemija v življenju

32

32

100,00

Urejanje besedil

35

36

102,85

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

35

35

100,00

Šport za sprostitev

32

32

100,00

Načini prehranjevanja

32

32

100,00

685

682

99,6

SKUPAJ
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
načrtovano realizirano
izbirni predmet
število ur število ur

% realizacije

Nemščina

70

70

100,00

Šport

35

34

97,14

105

104

99,00

Realizacija pouka je primerna. Večjih odstopanj po predmetih ni.
Snov je predelana po letnem načrtu, cilji so doseženi pri vseh predmetih. Tudi realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka je zelo visoka, realizacija DSP je 100 %.
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C. REALIZACIJA DNI DEJAVNOSTI:
Dnevi dejavnosti so bili v celoti realizirani po predvidenem vsebinskem in terminskem načrtu. Manjše terminske spremembe so nastale zaradi usklajevanja prevozov oz. prostih terminov ali slabega vremena. Ker so dejavnosti nadgradnja pouka, je kvaliteta merljiva s povezavo z vsebino učnega načrta.
02. 10. 2014 je bil na matični šoli organiziran tehniški dan ZAŠČITA IN REŠEVANJE, kjer so
gasilci, reševalci, policisti in druge organizacije predstavili svoje delo, pa tudi potek gašenja,
reševanja prometne nesreče idr. (v sodelovanju s PGD Rakek, PGD Unec, PGD Ivanje selo idr.)

Č. VZGOJNA PROBLEMATIKA NA ŠOLI
V tem šolskem letu smo skušali poenotiti naše ravnanje in zato je bilo veliko strokovnega
dela vloženega v ozaveščanje šolskih pravil, hišnega reda …. Trudili smo se slediti načrtovanim dejavnostim iz vzgojnega načrta, s katerimi smo krepili pozitivno klimo. Skupaj z učitelji
smo izpeljali tri jutranje sestanke/delavnice za učiteljski zbor na temo vzgoja, red, kultura in
klima (27. 11. 2014, 17. 03. 2015 in 19. 05. 2015). Na prvi smo skupaj z učitelji pregledali
Smernice za odkrivanje, preprečevanje in obravnavo nasilja na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek,
izpostavili varovalne faktorje šole pri pojavu nasilja in ogrožajoče šolske dejavnike za pojav
nasilja ter jih ovrednotili. Izpostavili smo tudi nekaj motečih dejavnikov in se dogovorili za
nadaljnje skupno ravnanje. Na drugi smo pregledali dogovore glede motečih dejavnikov, ki
smo jih izpostavili na prvem sestanku, v drugem delu pa Pravila šolskega reda z namenom
ovrednotiti naše delo v skladu z našimi dogovori in ugotoviti, kje smo še šibki oz. na katerih
področjih moramo biti še posebej pozorni. Na tretji delavnici je potekala predstavitev članka
Tomaža Veca: Napačna prepričanja in miti o vedenjskih težavah, spregovorili smo o namenu
uveljavitve novega pravilnika za obravnavo medvrstniškega nasilja in ugotovili, da takim
smernicam že sledimo, Patricija Verbič pa je predstavila povzetek s posveta o nasilju v šoli.
Tudi letos smo se trudili dajati zgled ter učence naše šole učiti strpnega dialoga in reševanja
medsebojnih trenj ter spoštljivega ravnanja do sočloveka in narave. Letos je bilo zaznati več
različnih neprimernih vedenj (en učenec nameščen v VIZ Veržej). Zaznali smo nesodelovanje
in nepovezanost med učenci, v naslednjem letu bomo izvedli projekt Doživljajska pedagogika
z namenom, da se učenci povežejo v začetku leta in dobro sodelujejo naprej.
Še naprej bomo morali pozornost posvečati prihajanju na dopolnilni in dodatni pouk, pisanju
domačih nalog, poenotenju pravil ter vrstniškemu nasilju in izključevanju.

Z vodji aktivov smo po področjih evalvirali Razvojni načrt 2014/15, se spraševali o novih področjih za naslednjih pet let, se strinjali, da bomo na področju POUKA »domače naloge« izpustili (strinjali smo se, da je učencem potrebno razložiti smisel in cilje pisanja domačih nalog
ter starše, učence in učitelje o nedelu obvestiti, vendar slednje ne spada v razvojni načrt šole). Postavili smo si druge prioritete (še vedno je pomembno področje nenasilne komunikacije, zaznavanje in odkrivanje nasilja, varnost na internetu, projekt Prostovoljstvo, projekt Linpincare, mednarodni projekti (Švedska, Praga, Švica) ter pridobitev mednarodnega statusa
6
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Unesco.
Komunikacija s sodelavci poteka na profesionalnem nivoju, prav tako je uspešna komunikacija s starši, vendar je potrebno na partnerskem odnosu z njimi še veliko narediti. Prav tako je
potrebno še delati v zvezi s klimo in odnosi s sodelavci. Na matični šoli je bilo veliko truda
vloženega v urejanje šolske okolice, na PŠ Unec pa v urejanje šolskega vrta.
Za konflikte smo skušali biti dovzetni in jih reševati sproti. Reševali smo jih individualno ali v
timu. K reševanju je velikokrat pristopila svetovalna delavka, po potrebi pa tudi oddelčni učiteljski zbor ali vodstvo. Otroke smo navajali, da do rešitve problema pridejo s pomočjo razgovora, mediacije in restitucije.
Ob težjih kršitvah pravil šolskega reda in izvlečka iz hišnega reda je svetovalna delavka opravila razgovore z učenci in starši, pri tem pa sledila Vzgojnemu načrtu šole in učenčevi individualnosti. V letošnjem letu je bilo izrečenih pet vzgojnih opominov. V skladu z dolžnostjo
smo sodelovali s CSD Cerknica in PP Cerknica.
Za učence z večjimi vzgojnimi težavami timsko sestavimo individualiziran vzgojni načrt, v katerem opredelimo učenčeve moteče dejavnosti, kaj od njega pričakujemo, kako mu lahko kot
šola pomagamo in kakšni ukrepi sledijo ob morebitnem ponavljanju 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.
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D. PROJEKTI, PRIREDITVE
Vse načrtovane prireditve so bile izvedene po LDN.
1. septembra 2014 smo slovesno, skupaj z županom Občine Cerknica, g. Markom Ruparjem,
pozdravili prvošolce na matični šoli in na PŠ Unec.
DATUM
1. 9. 2014

DOGODEK
Sprejem
prvošolcev

8. 9. 2014

Dan
pismenosti

12. 9. 2014 Otroški bazar

12. 9. 2014 Dan prve
pomoči

26. 9. 2014 Evropski dan
jezikov

2. 10. 2014 TD zaščita in
reševanje

3. 10. 2014 Svetovni dan
otroka
4. 10. 2014 Soba
SoDeLOvAnjA
5. 10. 2014 Dan učiteljev

OPIS
Prvošolce so na njihov prvi šolski dan pozdravili gospa ravnateljica mag. Anita Ivančič in gospod župan Marko Rupar.
Učenci so jih sprejeli s kratkim kulturnim programom.
Ob svetovnem dnevu pismenosti so učenci 6., 7., 8. in 9. razredov pisali kratek test opoznavanja slovenskega pravopisa.
Učenke in učenci 8. b razreda so pregledali rešitve, zbrali in
objavili rezultate ter izdelali plakat.
V petek, 12. 9. 2014, so učenci, ki so lansko šolsko leto obiskovali interesno dejavnost folklora na PŠ Unec, nastopali na
Otroškem bazarju v Ljubljani. Pred nastopom so si ogledali stojnice ter se preizkusili v karateju, zaplesali na malo drugačen način, pobirali balone … Pred odhodom na avtobus pa
so si ogledali še mini živalski vrt.
V petek, 12. 9. 2014, smo v četrti skupini OPB obeležili dan
prve pomoči. Klei in Dejan iz 6. razreda sta nam prikazala
praktično uporabo zaboja za prvo pomoč. Ob prikazu smo se
veliko naučili.
26. septembra obeležujemo evropski dan jezikov, ki smo ga
na šoli obeležili znotraj pouka, z namenom ozaveščanja o
pomenu jezikov in jezikovni raznolikosti, krepitve nacionalne
identitete in dvigom motivacije za učenje tujih jezikov.
Posamezni učenci so pripravili točko za ‘Mini festival jezikov’
in na dan obeležitve nastopili pred svojim razredom. V nekaterih oddelkih so učenci sodelovali v kvizu znanja o jezikih.
V četrtek, 2. 10. 2014, smo na šoli s pomočjo PGD Rakek izvedli tehnični dan. Sodelovali so okoliška gasilska društva,
Nujna medicinska pomoč ZD Cerknica, jamarsko društvo,
Rdeči križ Cerknica, društvo za podvodne dejavnosti in Policijska postaja Cerknica. Nazorno so nam prikazali vaje iz reševanja in nam po postajah omogočili vpogled v njihovo delo.
Bilo je zelo zanimivo.
Ob svetovnem dnevu otroka so učenci in učenke podaljšanega bivanja pekli palačinke in se preizkusili v slacklinu.
Tudi v letošnjem šolskem letu je delovala soba SoDeLOvAnjA,
v kateri so starejši učenci nudili pomoč mlajšim učencem pri
učenju in domačih nalogah.
Ob 5. oktobru – svetovnem dnevu učiteljev so učenci 8. b
razreda čestitali svojim učiteljem in se jim zahvalili za njihovo
delo. Prevzeli pa so tudi njihovo dežurstvo na hodnikih, v
jedilnici in garderobi.
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6. 10. 2014 UNESCO
VRTIČKI

6. 10. 2014 Šport po
kanadsko

13. - 17.
10. 2014

CodeWeek

15. 10.
2014

Bodi prijatelj
okolja

15. 10.
2014

Moja energija

16. 10.
2014

ENO
Drevesijada

V šolskem letu 2014/2015 so se na PŠ »Rudolfa Maistra«
vključili v nacionalni UNESCO projekt UNESCO VRTIČKI. Projekt koordinira OŠ Zreče in traja od oktobra do začetka maja.
Bistvena naloga projekta je navdušiti otroke za sobivanje z
naravo, za spremljanje rasti in razvoja rastlin ter jih ozaveščati o pomenu samooskrbe, da je hrana spet pomembna in celo
draga dobrina.
V okviru pouka, podaljšanega bivanja in interesnih dejavnosti
so izvajali različne dejavnosti, ki so kakorkoli povezane z naravo in sobivanjem z njo ter posledično z odgovornim ravnanjem do svojega zdravja.
V ponedeljek, 6. oktobra, nas je obiskal Eric Dolliver, športni
pedagog in trener košarke, ter se nam pridružil pri pouku
športa in angleščine. Predstavil nam je Kanado in nekaj novih
igric, ki so jih učenci z veseljem sprejeli. Učiteljem je ponudil
vpogled v delo in obveznosti učiteljev v Kanadi.
Učenec 8. razreda je za sovrstnike in učitelje pripravil malo
šolo programiranja. Predstavil je programiranje na splošno
ter praktičen prikaz osnov programiranja v Javi. Udeleženci
so lahko vse tudi preizkusili. Zadnji dan pa so delavnice zaključili z izdelavo enostavnejše chat aplikacije, ki je vključevala uporabo vsega pridobljenega znanja.
Dvodnevna akcija zbiranja odsluženega tekstila in obutve, ki
so jo pomagali izpeljati prostovoljci devetih razredov naše
šole, je bila zelo uspešna. Nabralo se je kar 1440 kilogramov
materiala.
V sredo, 15. 10. 2014, so imeli učenci 7. – 9. razreda tehniški
dan Moja energija. V različnih delavnicah so zavzeto razpravljali o pomenu obnovljivih virov energije, o učinkoviti rabi
energije in o dejavnostih, povezanih z energetskim upravljanjem občine. Teoretični del so nadgradili tudi s praktičnim
delom. Svoj odnos do trajnostnega upravljanja z viri so izrazili
s plesom. Izdelali so več raznolikih okrasnih in uporabnih
predmetov iz odsluženega tekstila. Pri delu sta prijazno pomagali tudi predstavnici podjetja ENVIRODUAL d. o. o. in nas
oskrbeli z ustreznimi pripomočki. Na sklepni prireditvi, kjer
so vse skupine prikazale svoje delo, sta se nam pridružila tudi
župan Občine Cerknica in članica občinske uprave.
V dopoldanskem času smo zasadili kar 172 sadik bukve, 1
lipo in na podružnični šoli Rudlofa Maistra na Uncu 1 brezo.
Naše sodelovanje v ENO Drevesijadi je bilo na začetku zelo
naporno, blatno in z velikim strahom, da nas bo vsak čas zalil
dež. Pod umirjenim in prijaznim vodstvom učitelja Martina
Rihtarja in učiteljice Marte Čuk so učenci najprej skopali luknje, nato pa z mokro in težko zemljo zasuli sadike bukve. Na
skupni prireditvi pa sta nas pozdravila in nam čestitala tudi
ravnateljica mag. Anita Ivančič in župan Občine Cerknica,
gospod Marko Rupar.
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16. 10.
2014

13. - 19.
10. 2014

18. 10.
2014

20. - 24.
10. 2014

Rojstni dan
podružnične
šole

Simbioza GIBA

Drobtinica

Simbioza –
računalniške
delavnice

V četrtek, 16. oktobra 2014, je bilo na šolskem vrtu na Uncu
zelo veselo. Praznovali smo 150 let podružnične šole, 10 let
odkar smo se vselili v prenovljeno šolo, spomnili pa smo se
tudi generala Rudolfa Maistra, ki se je rodil pred 140 leti in
po katerem nosi naša šola ime. Na vrtu so učenci predstavili
kratek kulturni program z utrinki zgodovine šole. V telovadnici je bila na ogled razstava o zgodovini unške šole. Poleg krajanov in otrok sta se prireditve udeležila tudi ga. ravnateljica
mag. Anita Ivančič in gospod župan Marko Rupar. Po končanem kulturnem programu so bili obiskovalci pogoščeni s
sladkimi dobrotami, z domačim kruhom, zeliščnimi namazi,
napitki in s pečenim krompirjem. Dobrote so bile deloma ali v
celoti sad našega dela na vrtu.
V okviru projekta SimbiozaGIB smo se v aktivu šport odločili,
da na ure našega predmeta povabimo babice in dedke. Skupaj z vnuki in vnukinjami so se na uri zabavali in hkrati poskrbeli za svojo gibalno aktivnost.
V soboto, 18. 10. 2014, je potekala mednarodna dobrodelna
akcija Drobtinica 2014. Dogodek se je odvijal pred pošto na
Rakeku. Prostovoljci devetih razredov so za denarne prispevke menjavali kruh, ki ga je doniral Mercator, ter pecivo, ki so
ga spekli učenci in zaposleni naše šole.
Kot Simbioza šola smo v tednu od 20. 10. do 24. 10. organizirali računalniške delavnice za starejše Simbioza.
Udeleženka delavnic je v tem tednu spoznala osnove računalnika. Naučila se je uporabe nekaterih orodij programa
Microsoft Word, kako se na računalnik naloži fotografije s
fotoaparata, hkrati pa tudi, kako se te fotografije pošlje po
elektronski pošti ali prek Facebooka.
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7. 11. 2014 Jezik – kultura
in tradicija

Gimnazija Škofja Loka vsako leto razpiše nacionalni projekt Jezik – kultura in tradicija in organizira tujejezični recital,
na katerem sodelujejo učenci osnovnih in srednjih šol pa tudi
vrtcev s točkami v materinščini ali tujih jezikih. V letu družine
je bila razpisana tematika medgeneracijsko sodelovanje z
naslovom »Rod rodu roko podaja«.
S skupino učencev iz devetega razreda smo izbrali temo, ki je
zanje aktualna in hkrati ustrezna glede na razpis. Sklenili smo,
da izpostavimo nekatere vplive moderne tehnologije na
medsebojne odnose v razširjeni družini in družbi. Na podlagi
izvirnega videa smo pripravili scenarij za nastop na recitalu,
razdelili vloge, vadili in se učili besedil ter se pripravljali na
nastop. Organizatorjem recitala smo posredovali računalniško predstavitev in izbor glasbe za ozadje. Učenci so bili dobro pripravljeni in prepričljivi. Recital je bil v petek,
7.11.2014, v Sokolskem domu v Škofji Loki. Zaradi katastrofalnih poplav tiste noči in slabe vremenske napovedi smo
skupaj z vodstvom šole presodili, da se tega dne ni varno
odpraviti na pot, zato se recitala nismo udeležili. Kljub temu
smo prejeli potrdilo o sodelovanju, saj smo ves čas sodelovali
z organizatorji in bili upravičeno odsotni.
14. 11.
Obisk
V petek, 14. novembra, smo na šoli gostili diplomatko ameri2014
diplomatke
škega veleposlaništva v Ljubljani, gospo Jennifer Rizzoli. Deameriškega
veta razreda sta v sklopu angleščine in geografije prisluhnila
veleposlaništva njeni predstavitvi Združenih držav Amerike in države New
Mexico, od koder prihaja. Po predstavitvi so učenci z vprašanji preverjali svoje ideje o življenju v Združenih državah ter
izvedeli še več podrobnosti, zanimivosti in primerjav z našo
državo.
11.11.2014 Plakat miru
Od skupno 75 oddanih plakatov se jih je v ožji izbor uvrstilo
40. Žirija je izbrala tri plakate, ki so našo šolo zastopali na
izboru najboljšega plakata v Sloveniji. Slika Lare Istenič se je
uvrstila v finale Plakata miru.
20. 11.
Novoletna
V četrtek, 20. 11. 2014, smo organizirali novoletno stojnico,
2014
stojnica
na kateri smo prodajali novoletne voščilnice po zelo ugodni
ceni. Izdelali so jih učenci naše šole. Izkupiček od prodanih
voščilnic pa smo namenili v dobrodelne namene – za Katjo
Zalar.
Na isti stojnici pa nas je obdaril tudi sveti Miklavž s svojimi
dobrotami.
21. 11.
Dan slovenske V petek, 21. novembra 2014, smo izvedli tradicionalni slo2014
hrane –
venski zajtrk. Prav tako na ta dan že tretje leto zapored obeslovenski zajtrk ležujemo dan slovenske hrane, s katerim želimo poudariti
pomen zagotavljanja hrane iz lokalnega okolja. Učenci so
prvo šolsko uro pozajtrkovali v učilnici skupaj z učiteljem. Po
končanem zajtrku pa so imeli učenci od 5. do 9. razreda kratek kviz o slovenskih narodnih jedeh.
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29. 11.
2014

Miklavžev sejem

24. – 28.
11. 2014

Prostovoljci v
akciji

13. 12.
2014

Obisk pri Katji
Zalar

19. 12.
2014

Jamarsko
društvo Rakek
in VNN

24. 12.
2014

Novoletni vrtiljak

2. 1. 2015

Kristalografija

9. 1. 2015

Obisk
predstavnikov
slovenske
vojske
12. 1. 2015 Plinko

V soboto, 29. 11. 2014, so učenci 8. razredov na pisani stojnici na Miklavževem sejmu v Mercator centru v Cerknici ponujali piškote in druge izdelke. Udeležba na sejmu je ena prvih
akcij osmošolcev z namenom zbiranja sredstev za izmenjavo
učencev s Švedsko osnovno šolo Roslagsskolan iz mesta Norrtälje.
V tem tednu so prostovoljci obiskali Dom starejših v Cerknici
in Varstveno-delovni center v Cerknici. Poleg tega, da so se
imeli lepo, so s starostniki odigrali partijo ali dve igre Človek
ne jezi se in se pogovarjali o tedenski aktualni temi – Rudolfu
Maistru. V varstveno-delovnem centru v Cerknici pa so se
zelo nasmejali šalam njihovih gojencev, spoznali njihove prostore, državno prvakinjo v namiznem tenisu in še in še.
V soboto, 13. 12. 2014, sta prostovoljki Nina Žalec in Maja
Benčan iz 9. a obiskali Katjo Zalar v Begunjah pri Cerknici.
Izročili sta ji donacijo naše in podružnične šole za pomoč pri
nakupu stopniščnega vzpenjalca.
V petek, 19. 12. 2014, sta nam pouk izbirnega predmeta varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami popestrila predstavnika Jamarskega društva Rakek.
Poleg tega da smo se seznanili z delom jamarske in gorske
reševalne službe, smo se lahko preizkusili tudi v uporabi nosil
za reševanje, si ogledali obvezno opremo in pripomočke ter
se preizkusili v dvigovanju in spuščanju po vrvi.
Novoletni vrtiljak naših otrok na predbožični dan je prinesel
vsakemu nekaj.
Že v prejšnjem šolskem letu smo pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji in pri kemijskem krožku posvetili veliko pozornosti kristalografiji, vendar smo bolj malo poskusov tudi dokumentirali. V letošnjem šolskem letu pa smo vse poskuse
tudi fotografirali z namenom, da bi sodelovali v nacionalnem
projektu Kristalografija v okviru projekta Unesco.
V petek, 9. januarja 2015, sta nas obiskala Valter Jursinovič in
njegov pomočnik, ki sta nam predstavila Slovensko vojsko,
možnosti zaposlitve v slovenski vojski ter sodelovanje Slovenske vojske ob naravnih in drugih nesrečah.
Učence 4. a razreda je obiskal Plinko. Na Energetika.NET v
sodelovanju z Geoplinom izvajajo projekt, pri katerem na
prikupen in zabaven način predstavijo izvor, prenos in rabo
zemeljskega plina. Tako so tudi našim učencem popestrili
dan. Učenci so spoznali knjigo Plinko, nato pa še odigrali poučno računalniško igrico. Na koncu nas je obiskala maskota
Plinko, s katero smo se tudi fotografirali.
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13. 1. 2015 Novi bobni

V torek, 13. januarja, smo na naši šoli gostili bobnarja Marka
Soršaka – Sokija, ki nam je popestril dopoldne.
Marko je učencem na simpatičen način predstavil projekt, ki
je njegova ideja, 20 za 20.
Iz tega Sokijevega projekta so na našo šolo prispeli novi, bleščeče črni bobni, ki so jih učenci lahko tudi preizkusili, saj
smo bili med srečnimi izbranci tudi mi. Najbolj so se jih razveselili člani šolskega benda, ki so jih na svojih vajah in nastopih zelo pogrešali.
Na prireditvi so z Markom sodelovali pevci šolskih zborov in
šolski bend, svoje bobnarske vragolije pa je učencem predstavil tudi naš nadarjeni sedmošolec Vitan Logar, ki je, verjamemo, uspešno na poti k bobnarskim zvezdam.
14. 1. 2015 Presenetili smo OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je decembra razveselila Katjo Zalar
Katjo Zalar
in ji omogočila srečanje s skupino Big Foot Mama. Katja se
nam iskreno zahvaljuje, ker smo ji izpolnili njeno skrito željo.
3. 2. 2015 Gledališka
Šolsko dopoldne je bilo malo drugačno kot navadno, saj so
predstava ob
nas obiskali člani Družinskega gledališča Kolenc z dvema
kulturnem
predstavama.
prazniku
Mlajši učenci so si ogledali zgodbo Povodni mož in pri predstavi aktivno sodelovali kot glasbeniki, gromovniki, vetrovniki
in nevihtniki.
Starejši učenci pa so bili s Prešernom prešerni, saj so na zanimiv in zabaven način izvedeli marsikaj o pesniku in njegovih
najbolj znanih pesmih.
13. 2. 2015 Svetovni dan
Učenci 9. a so se pri angleščini pogovarjali o ustvarjanju radijradia
skega programa in se preizkušali kot radijski novinarji. Z enkratnim oddajanjem želijo obuditi spomin na v osnovnih šolah nekdaj pogostejši ‘šolski radio’.
17. 2. 2015 Pust
Na pustni torek so šolo poleg nekaj učencev obiskale tudi
pustne šeme. Nahranili smo jih s pustnimi krofi in organizirali
izbor najlepših mask. Pridružili so se nam tudi otroci iz vrtca.
5. 3. 2015 Projekt Roden V četrtek, 5. marca, smo za starše in učence 8. razredov pripravili sestanek na temo projekta Roden. Ravnateljica je
zbranim staršem in učencem izrazila podporo projektu in
izpostavila pomen mednarodnega sodelovanja, vodja projekta je starše obvestila o poteku projekta in načrtu dejavnosti
med obiskom partnerske šole, ki bo prvi teden junija, nato pa
je spregovoril gost sestanka, Janez Bajt, ki v projektu sodeluje
kot predstavnik Slovensko-švedskega društva. Navezal se je
na uspešno minulo izmenjavo in odzive po njej, staršem
predstavil mesto Norrtälje in partnersko šolo, osvetlil nekaj
razlik med našim in švedskim narodom, nadaljeval s podobnostmi, zaključil pa s pomenom odpiranja zavesti naših učencev navzven in sprejemanja mednarodnega okolja, v katerem
smo in vedno bolj bomo. Po uradnem delu so učenci presenetili s slastno švedsko pito.
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13. 3. 2015 Krajevna
prireditev

17. 3. 2015 Mavrična
pesem

28. 3. 2015 Dan za spremembe –
izdelovanje
butar'c

2. 4. 2015

Mednarodni
dan mladinske
literature

2. 4. 2015

Srečanje
mladih raziskovalcev
Notranjske
regije
Unicefova punčka iz cunj

8. 4. 2015

9. 4. 2015

Regijsko
preverjanje
znanja prve
pomoči za
osnovnošolske
ekipe

V petek, 13. marca, je v avli naše šole potekala kulturna prireditev ob rakovškem krajevnem prazniku. V bogatem kulturnem programu so uspešno nastopili tudi naši plesalci, recitatorji in najmlajši pevci ter violinist.
V torek, 17. marca, je na šoli potekala letošnja območna revija pevskih zborov Mavrična pesem 2015. Uspešno se je
predstavilo skoraj 80 pevcev naše šole: otroški zbor podružnice Unec in matične šole Rakek ter mladinski pevski zbor.
Prostovoljska akcija OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je potekala
dopoldne v soboto, 28. 3. 2015. Zbrali so se v gasilskem domu na Uncu, kjer je 12 učencev prostovoljcev najprej spoznavalo zelenje, ki je potrebno za izdelavo butarc, in njihov
pomen. Nato so pod budnim očesom članic društva kmečkih
žena in deklet na podeželju Klasje izdelovali butarce iz zelenja. Podarili so jih starejšim ljudem z Unca in okolice.
Nekaterim so jih odnesli na dom, drugi so jih prevzeli od
učencev v gasilskem domu.
Osmarji so za bralske navdušence pripravili ‘recenzije’ knjig
na oglasni deski v tretjem nadstropju.
Ob mednarodnem dnevu mladinske literature so učenci
sedmih, osmih in devetih razredov razmišljali o svojih najljubših knjigah, pisali ocene knjig, jih predstavili svojim sošolcem in vrstnikom na Švedskem ali pa si pri pouku preprosto
privoščili branje.
V četrtek, 2. aprila 2015, je na naši šoli potekalo regijsko srečanje mladih raziskovalcev Notranjske regije. Na srečanju se
je predstavilo 8 raziskovalnih nalog z različnih področij.

Učenci 2. skupine OPB in učiteljica smo se pridružili Unicefovemu projektu Punčka iz cunj. Nastali sta punčki Maša in Meta. Mašo so posvojili učenci, ki jo odnašajo domov in v njenem imenu pišejo dnevnik. Meta je odpotovala na Unicef,
kjer bo počakala na svojega posvojitelja.
V četrtek, 9. aprila 2015, je na naši šoli potekalo regijsko preverjanje znanja osnovnošolskih ekip prve pomoči. Naša ekipa
se je odrezala zelo dobro in osvojila 2. mesto. Ekipa je pokazala veliko znanja, zagnanosti in sodelovalnega duha.
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13. 4. 2015 Šolski
ansambel nastopil v
Predsedniški
palači

15. 4. 2015 Svetovni dan
mladih
prostovoljcev

16. 4. 2015 Pomladna prireditev na Uncu

22. 4. 2015 Rastem s
knjigo

22. 4. 2015 Nastop
folklorne
skupine v
domu starejših

Ponedeljek, 13. april, je bil prav poseben dan za naše nadebudne glasbenike. Člani šolskega ansambla so namreč nastopili v družbi pevcev skupine Kingston na odru Predsedniške
palače s skladbo Ko sije luna na obalo.
Na odru se je za našimi učenci, ki so tudi otvorili celotno prireditev, zvrstilo še okrog 50 osnovnošolcev na različnih inštrumentih in v družbi znanih slovenskih glasbenikov: Alya,
David Kovšca – Buda (Elvis Jackson), Gregor Jančič (Happy
Ol’McWeasel), Gregor Skočir (Big Foot Mama), Mile Kekin
(Hladno pivo), Reno Čibej (Kingston), Slavc Kovačič (Čudežna
polja), Tinkara Kovač, Tomi Meglič (Siddharta), Tone Kregar
in Jernej Dirnbek (MI2).
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Predsedniški
palači namreč gostil predstavitev glasbenega projekta »20 za
20 – za šole s posluhom« in avtorju projekta Marku Soršaku –
Sokiju vročil »Jabolko navdiha«.
Za konec pa nas je vse prisotne presenetil tudi sam predsednik, ki se je na pobudo Marka Soršaka – Sokija dokazal na
bobnih v skladbi Nisem več s tabo skupine Big Foot Mama.
Ob svetovnem dnevu mladih prostovoljcev smo se odpravili v
Dom starejših v Cerknico, kjer smo s starostniki preživeli lepo
uro druženja. Pomerili smo se v družabnih igrah in v balinanju, seveda pa smo nekaj časa namenili tudi pogovoru
in izvedeli veliko zanimivih stvari.
V četrtek, 16. aprila, je bilo na Uncu veselo. V Uršulinem domu je potekala zdaj že tradicionalna “Pomladna prireditev”.
Dvorana je bila polna obiskovalcev, ki so vse nastopajoče na
začetku pozdravili, na koncu pa nagradili z velikim aplavzom.
Za kaj pa smo si ga zaslužili? Učenci prvega in tretjega razreda so zapeli prelepe pesmice o pomladi, o tem, kaj imajo radi
pa tudi o koprivah. V ritmu plesa Hubba Buba so se predstavili učenci drugega razreda. Učenci četrtega in petega razreda so nas poučili, da je najlepše začeti dan z nasmehom. Gledališki krožek nam je na odru pričaral Lunino kraljestvo.
Otroški pevski zbor je zapel pesmi Na planincah, Moj prjatelj
Piki Jakob in Iščemo hiško. Na koncu se je predstavila še otroška folklorna skupina s spletom Uboga ptičica.
V okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo smo obiskali
enoto knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica na Rakeku. Bilo je
zelo zanimivo in poučno. Vsi učenci so prejeli knjigo Slavka
Pregla Odprava zelenega zmaja.
V sredo, 22. 4. 2015, je otroška folklorna skupina PŠ Unec s
svojim nastopom polepšala dan starejšim in osebju Centra
starejših v Cerknici. Vedno nasmejani Benjamin je zaigral na
harmoniko, otroci pa so zapeli in zaplesali. Gledalci so jih
nagradili z velikim aplavzom. Folkloristke so na koncu izročile
voščilnice vsem starejšim, ki so aprila praznovali rojstni dan.
V Centru starejših so nas lepo sprejeli, nam postregli s sadjem, pijačo in celo s torto.
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23. 4. 2015 Noč knjige s
Tačkami
Pomagačkami

25. 4. 2015 Strokovna ekskurzija v Salzburg
14. 5. 2015 Medobčinski
nogometni
turnir Rakek
2015

21. 5. 2015 Pridobili smo
naziv
»Kulturna šola«
22. 5. 2015 Medobčinska
likovna
kolonija

26. 5. 2015 Rakek ima talent

28. 5. 2015 Praga in Lidice

2. 6. 2015

Zborovski bum
2015

23. 4. 2015 smo vseslovenski projekt Noč knjige
2015 preživeli v družbi dveh kužkov: Lama in Kashe. Prihajata
iz Društva Tačke Pomagačke in sta terapevtska psa. Obiskujeta šole in učence, ki jima berejo, ostarele v domovih za starostnike ter bolnišnice.
Vsak učenec jima je prebral krajšo knjigo ali odlomek iz knjige, na koncu pa sta nam pokazala, kaj vse znata in zmoreta.
Sta najbolj potrpežljiva kužka, kar smo jih kdaj srečali. Proti
koncu sta bila že zelo utrujena in zaspana.
V soboto, 25. aprila 2015, so se učenci izbirnega predmeta
nemščina z Rakeka in iz Starega trga pri Ložu odpravili na
strokovno ekskurzijo v Salzburg.
V četrtek, 14. 5. 2015, smo na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek
organizirali medobčinski nogometni turnir Rakek 2015. Tekmovanja se je udeležilo 8 osnovnih šol. Ob zaključku tekmovanja so se tekmovalcem in ostalim gledalcem predstavile tudi najmlajše učenke OŠ »Jožeta Krajca« Rakek s svojo
plesno točko. Po zaključku tekmovanja smo vsem nastopajočim ekipam podelili priznanja in pokale.
V četrtek, 21. maja, sta se učenki Neža in Zala Jelinčič z mentorico Katjo S. Zafred v Ljubljani udeležili slavnostne prireditve “Kulturna šola 2015″, ki je s podelitvijo priznanj in kulturnim programom potekala na ljubljanskem gradu.
V petek, 22. 5. 2015, se je na šoli odvijala Medobčinska likovna kolonija. Našim učencem so se pridružili tudi učenci
OŠ 11. maj Grahovo in OŠ Anton Globočnik iz Postojne. Zaradi slabega vremena smo ostali kar v likovni učilnici. Letos smo
se lotili grafike. Ustvarjali smo v tehniki globokega tiska, za
motiv pa nam je služilo Cerkniško jezero. Izdelki, ki so nastali, bodo najprej razstavljeni na naši šoli, kasneje se bo razstava preselila na obe sodelujoči šoli.
V torek, 26. 5. 2015, je na šoli potekala prireditev Rakek ima
talent, na kateri smo lahko spremljali 11 točk, nastopilo je 33
učencev in dve bivši učenki, nastopajoče in gledalce pa je
skozi prireditev zabavno popeljal voditelj Denis Avdić. Izkupiček prireditve bo namenjen organizaciji mednarodne izmenjave s Švedsko.
V četrtek, 28. maja, so se učenci, ki so se na mednarodnem
otroškem likovnem natečaju Svetloba po mnenju učiteljice
likovne umetnosti najbolje odrezali, odpravili za dva dni v
Prago.
Torek, 2. junij, je bil prav poseben dan za članice mladinskega
zbora. Udeležile so se dogodka v Mariboru z naslovom Zborovski bum 2015. Letos je bil to res pravi bum, saj je v Ljudskem vrtu zapelo skoraj 7000 pevk in pevcev iz vse Slovenije.
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1. – 5. 6.
2015

Projekt Roden

15. 6. 2015 Valeta

18. 6. 2015 Glasbeni
tobogan

24. 6. 2015 Dan državnosti
in zadnji dan
pouka

V sklopu projekta ‘Roden’, ki ga že v drugo izvajamo s partnersko šolo Roslagsskolan Roden iz mesta Norrtälje na jugovzhodu Švedske, smo v tednu od 1. do 5. junija na naši šoli
gostili 19 učencev, od tega 7 deklet in 10 fantov, ki obiskujejo
7.b razred drugostopenjske osnovne šole Roslagsskolan Roden, dva fanta pa 8. razred osnovne šole Grindskolan.
V ponedeljek, 15. junija 2015, je potekalo še zadnje dejanje –
valeta. Devetošolci so se na svoj način – s plesom, glasbo in z
besedo – predstavili staršem, učiteljem in drugim navzočim
ter se zahvalili in poslovili od učiteljev in drugih zaposlenih na
šoli, ki so jih spremljali in zanje skrbeli zadnjih devet let.
Kot vsako leto smo tudi letošnje zaokrožili z zaključnim koncertom vseh šolskih pevskih zborov. V jedilnici matične šole
se je v četrtek, 18. junija, zbralo veliko število staršev, bratcev in sestric, ki so z zanimanjem prisluhnili našim glasbenikom na odru.
Na šoli smo s krajšo proslavo obeležili dan državnosti, gospa
ravnateljica in gospa pomočnica ravnateljice sta podelili zlata
in srebrna priznanja, učenci pa so z zanimivimi točkami popestrili dogajanje.
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Dodatne prireditve
Člani folklorne skupine, pevskih zborov in ostali učenci ter njihovi učitelji oz. mentorji 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, prireditev ob krajevnem prazniku, Maistrov pohod in tek za notranjski pokal, …).
16. 10. 2014 smo obeležili 150 let podružnične šole, 10 let prenovljene šole ter 140 let od
rojstva Rudolfa Maistra. 27. 3. 2015 so učenci 4. in 5. b razreda z recitacijami pesmi sodelovali na prireditvi Vojanov in naš čas v Uršulinem domu na Uncu ter 11. 4. 2015 na Maistrovem pohodu na Uncu.
Poleg načrtovanih prireditev so se učenci udeležili še drugih prireditev: folklorna skupina s PŠ
Unec se je 12. 09. 2014 predstavila na 9. Otroškem bazarju v Ljubljani, 13. 03. 2015 na krajevni prireditvi na Rakeku, 26. 03. 2015 na Območnem srečanju otroških folklornih skupin v
Starem trgu pri Ložu, 16. 04. 2015 na prireditvi »Pozdrav pomladi« na Uncu, 22. 04. 2015 v
Domu starejših občanov v Cerknici, 13. 05. 2015 na Regijskem srečanju otroških folklornih
skupin v Borovnici.
Humanitarne akcije
Celo šolsko leto je potekalo zbiranje plastičnih zamaškov, izrabljenih tonerjev in kartuš - Rdeči noski za pomoč otrokom, Botrstvo – cent za Afriko, zbiranje zvezkov v sodelovanju s Karitas, akcija zbiranja oblačil in starega papirja.
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POROČILO O HUMANITARNIH AKCIJAH V ŠOL. LETU 2014/15
Čas
september – december 2014

Naslov akcije
Zbiranje plastičnih
zamaškov

september 2014 –
junij 2015

Zbiranje praznih, odrabljenih kartuš in
tonerjev

15. in 16. oktober
2014

Projekt » Bodi prijatelj okolja«

18. oktober 2014

Mednarodna dobrodelna akcija ob svetovnem dnevu hrane
– Drobtinica.
Novoletna stojnica –
prodaja izdelkov
učencev.
Podarite nam modro
srce (izdelovanje
modrih src z napisom
lepih misli).
Zbiranje plastičnih
zamaškov

20. november 2014

januar in februar
2015

januar – junij 2015
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Namen akcije
V sodelovanju z društvom
Never give up za Laro iz
Šempetra pri Novi Gorici za dodatne fizioterapije.
Društvo za pomoč trpečim
in bolnim – Rdeči noski z
recikliranjem odpadkov pridobijo sredstva za izvajanje
obiskov otrok v bolnišnicah.
Zbiranje odsluženega tekstila in obutve – za Šolski sklad
»Rakec«
Pomoč učencema naše šole
- za brezplačno kosilo.

Vodja
Antonija
Šlajnar

Za Katjo Zalar – pomoč pri
zbiranju sredstev za nakup
stopniščnega vzpenjalca.
Učni sklad Nivea – pomoč
pri izobrazbi otrokom iz
socialno šibkega okolja.

Antonija
Šlajnar

V sodelovanju z društvom
Never give up - za dodatna
zdravljenja Alexa.

Antonija
Šlajnar

Antonija
Šlajnar

Antonija
Šlajnar
Antonija
Šlajnar

Antonija
Šlajnar
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E. EKSKURZIJE
Vse ekskurzije v okviru pouka so bile v tem šolskem letu izvedene po LDN.

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%
Učencem in učenkam so bile ponujene in izvedene naslednje interesne dejavnosti: lokostrelstvo, namizni tenis, košarka, radi telovadimo, športne igre in gibalne urice.
Interesna dejavnost, ki ni bila izvajana, je zgodovinska raziskovalna naloga (zaradi bolniške
odsotnosti).
Izvajale so se vse načrtovane 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 predvsem: 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.
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H. TEKMOVANJA, REVIJE, NATEČAJI
Učenci so se udeleževali vseh načrtovanih tekmovanj in dosegali dobre rezultate.
Priznanja v šolskem letu 2014/15 po področjih:
Število priznanj
Področje
Bronasto (ŠT)
Srebrno (PT)
Tekmovanja v znanju:
Znanje angleškega jezika
Fizika
Stefanovo priznanje
Kemija
Preglovo priznanje
Biologija
Proteusovo priznanje
Matematika
Vegovo priznanje*
Razvedrilna matematika
Znanje o sladkorni bolezni
Slovenščina
Cankarjevo priznanje
Tekmovanje v konstruktorstvu
Tekmovanje Vesela šola
SKUPAJ

Zlato (DT)

13

2

1

12

5

5

1

8

2

1

71

8

1

5
2

3
1

1

9

1

5
24

3
1

1
1

154

27

6

*71 učenk in učencev od 1. do 9. razreda je skupno osvojilo 71 priznanj Kenguru. Diamantni
Kenguru – 1 priznanje.
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ZBIRNIK TEKMOVANJ

DATUM
9. 10.
2014

TEKMOVANJE
Šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike

Bronasto priznanje
1. Tine Krpan, 5. a
2. Zala Stražišar, 6. a
3. Lina Pakiž, 6. a
4. Luka Stražišar, 6. a
5. Leo Istenič, 6. a

17. 10.
2014

Šolsko tekmovanje iz znanja
o sladkorni
bolezni
Šolsko tekmovanje iz znanja
angleškega
jezika za 8.
razred
Šolsko tekmovanje iz znanja
biologije za
Proteusovo
priznanje

1. Kristina Oton, 9. b
2. Kristina Hren, 9. b

20. 10.
2014

22. 10.
2014

22. 11.
2014

20. 11.
2014

24. 11.
2014

29. 11.
2014

4. 12.
2014

Državno tekmovanje iz
znanja o sladkorni bolezni
Šolsko tekmovanje iz znanja
angleškega
jezika za 9.
razred

Državno tekmovanje iz
angleščine za
8. razred
Državno tekmovanje iz
razvedrilne
matematike
Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje

Srebrno priznanje

Zlato priznanje

1. Katarina Hren, 9. b

1. Kristina Oton, 9. b

1. Zala Kožman, 8. a
2. Tadej Gašparovič, 8. a

1. Katarina Hren, 9. b
2. Zala Kožman, 8. a
3. Tadej Gašparovič, 8. a
4. Zala Jelinčič, 8. b
6. Kristina Oton, 9. b
7. Urša Zupančič, 9. b
8. Matevž Ravšelj, 9. b

1. Nina Cvetko, 9. a
2. Sara Vuzem, 9. a
3. Alja Čekada, 9. b
4. Lara Likar Knavs, 9. b
5. Katarina Hren, 9. b
6. Nina Vukelić, 9. b
7. Nal Nared, 9. a
8. Kristina Oton, 9. b
9. Urša Zupančič, 9. b
10. Jaša Juvančič, 9. a
11. Tina Virant, 9. a
1. Zala Kožman, 8. a

1. Lina Pakiž, 6. a
2. Luka Stražišar, 6. a
3. Zala Stražišar, 6. a
1. Leo Istenič, 6. a
2. Lara Istenič, 7. b
3. Tadeja Malc, 7. b
4. Neža Jelinčič, 7. b
5. Zala Jelinčič, 8. a
6. Zala Kožman, 8. b
7. Nina Cvetko, 9. a
8. Sara Vuzem, 9. a
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9. Veronika Godeša, 9. a
5. 12.
2014

19. 1.
2015

22. 1.
2015

28. 1.
2015

11. 2.
2015

12. 3. in
16. 3.
2015

Državno tekmovanje iz
znanja biologije
za Proteusovo
priznanje
Šolsko tekmovanje iz kemije
za Preglovo
priznanje

Področno tekmovanje iz
slovenščine za
Cankarjevo
priznanje
Regijsko tekmovanje iz
angleščine 9.
razred
Šolsko tekmovanje iz fizike 8.
in 9. razred

1. Katarina Hren, 9. b
2. Urša Zupančič, 9. b

1. Zala Jelinčič, 8. b

1. Urša Zupančič, 9. b
2. Aleksander Mihajlovski, 9.
b
3. Anže Opeka, 9. a
4. Tadej Gašparovič, 8. a
5. Rok Kranjc, 8. b
1. Nina Cvetko, 9. a

1. Nina Cvetko, 9. a
2. Sara Vuzem, 9. a

1. Janez Godeša, 8. b
2. Zala Jelinčič, 8. b
3. Klavdij Puntar, 8. a
4. Leon Stražišar, 8. a
5. Ivo Gnezda Vrhunc, 8. b
6. Alja Čekada, 9. b
7. Blaž Banfi, 9. a
8. Katarina Hren, 9. b
9. Anže Opeka, 9. a
10. Veronika Godeša, 9. a
11. Aleksander Mihajlovski,
9. b
12. Urša Zupančič, 9. b

Tekmovanje iz
nemške bralne
značke – Epi
Lesepreis

1. Aljaž Kogej, 3. a
2. Eva Ivančič, 4. b
3. Špela Jernejčič, 4. b
4. Gregor Jernejčič, 4.
b
5. Tine Krpan, 5. a
6. Hana Grintal, 7. a
7. Primož Jernejčič, 7.
a
8. Anja Peternelj, 7. a
9. Urban Zorman, 7. a
10. Daša Žnidarič, 7. a
11. Irena Gnezda, 7. b
12. Neža Jelinčič, 7. b
13. Klara Jernejčič, 7.
b
14. Janja Peteh, 7. b
15. Tadej Gašparovič,
8. a
16. Leon Stražišar, 8.
a
17. Ivo Gnezda Vrhunc, 8. b
18. Janez Godeša, 8.
23

1. Vanesa Istenič, 3. a
2. Gea Modic, 3. a
3. Zoja Rea Nagode, 3. a
4. Tia Vitić, 3. a
5. Nik Istenič, 6. a
6. Nik Jakob Kogej, 6. a
7. Klei Nagode, 6. a
8. Lara Istenič, 7. b
9. Tadeja Malc, 7. b
10. Mitja Jernejčič, 8. a
11. Zala Kožman, 8. a
12. Zala Jelinčič, 8. b
13. Rok Kranjc, 8. b
14. Katarina Hren, 9. b
15. Kristina Oton, 9. b
16. Matevž Ravšelj, 9. b
17. Nina Vukelić, 9. b
18. Urša Zupančič, 9. b
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7. 3.
2015

11. 3.
2015

19. 3.
2015

Državno tekmovanje iz
kemije za Preglovo priznanje
Šolsko tekmovanje Vesela
šola

Šolsko tekmovanje iz matematike
»Kenguru«

b
19. Peter Godeša, 8.
b
20. Lara Jurca, 8. b
21. Nik Matičič, 8. b
22. Domen Mišič, 8. b
23. Ambrož Puntar, 8.
b
24. Maja Benčan, 9. a
25. Nina Benčan, 9. a
26. Nina Cvetko, 9. a
27. Tina Virant, 9. a
28. Sara Vuzem, 9. a
29. Nina Žalec, 9. a
30. Milica Đekić, 9. b
1. Urša Zupančič, 9. b

1. Anis Abidović, 4. a
2. Lenart Skuk, 4. a
3. Klemen Godeša, 5. a
4. Tine Krpan, 5. a
5. Lina Kovšca, 5. a
6. Nik Jakob Kogej, 6. a
7. Luka Stražišar, 6. a
8. Leo Istenič, 6. a
9. Lina Pakiž, 6. a
10. Klei Nagode, 6. a
11. Tilen Švigelj, 7. a
12. Lara Istenič, 7. b
13. Tadeja Malc, 7. b
14. Hana Grintal, 7. a
15. Zala Jelinčič, 8. b
16. Nina Cvetko, 9. a
17. Sara Vuzem, 9. a
1. Laura Trubačev, 1. b
2. Alan Abidović, 1. b
3. Živa Petkovšek, 1. a
4. Anže Štrukelj, 1. a
5. Manca Pohole, 1. a
6. Erik Šen, 1. a
7. Tjaša Škof, 1. c
8.Robert Matičič, 1. a
9. Mia Maček, 1. c
10. Tian Blažič Turk, 1. c
11. Živa Colja, 1. a
12. Julija Češnovar, 1. a
13. Nuša Milavec, 1. b
14. Elena Vukajlović Žnidaršič, 1. b
15. Taia Doles, 2.b
16. Zala Zbačnik, 2. b
17. Vid Brezec, 2. a
18. Iva Cantarutti, 2. a
19. Risa Lavrič, 2. a
20. Rok Virant, 2. a
21. Hana Černe Kucher, 2. a
22. Martin Mavsar, 2. a
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27. 3.
2015

10. 3.
2015 in
18. 3.

DIAMANTNI
KENGURU
Področno tekmovanje iz
fizike

23. Nejc Milavec, 2. a
24. Peter Bajt, 3. a
25. Zoja Rea Nagode, 3. a
26. Vanesa Istenič, 3. a
27. Vasja Japelj, 3. a
28. Gea Modic, 3. a
29. Sara Udovič, 3. b
30. Sanja Mihajlovska, 3. a
31. Amadej Arh, 3. a
32. Katarina Gašparovič, 3. a
33. Svit Ileršič, 3. a
34. Jaša Kožman, 3. a
35. Tim Predalič, 3. a
36. Žak Strle, 4. a
37. Anis Abidović, 4. a
38. Eva Ivančič, 4. b
39. Gašper Nemgar, 4. b
40. Špela Jernejčič, 4. b
41. Nina Švigelj, 4. b
42. Klemen Godeša, 5. a
43. Ema Zdovc, 5. a
44. Tia Baraga, 5. a
45. Jon Jambrošič, 5. a
46. Tine Krpan, 5. a
47. Nejc Škofic, 5. a
48. Lina Pakiž, 6. a
49. Zala Stražišar, 6. a
50. Nik Istenič, 6. a
51. Primož Mekina, 6. a
52. Luka Stražišar, 6. a
53. Miha Godeša, 6. a
54. Tilen Švigelj, 7. a
55. Lara Istenič, 7. b
56. Gašper Šlajnar, 7. b
57. Primož Jernejčič, 7. a
58. David Pivk, 7. b
59. Urban Zorman, 7. a
60. Klara Jernejčič, 7. b
61. Zala Jelinčič, 8. b
62. Zala Kožman, 8. a
63. Jan Ivančič, 8. a
64. Klavdij Puntar, 8. a
65. Rok Kranjc, 8. b
66. Domen Mišič, 8. b
67. Aleksandar Mihajlovski,
9. b
68. Anže Opeka, 9. a
69. Veronika Godeša, 9. a
70. Selmin Medžitoski, 9. b
71. Matevž Ravšelj, 9. b
1. Anže Opeka, 9. a
1. Zala Jelinčič, 8. b
2. Leon Stražišar, 8. a
3. Janez Godeša, 8. b
4. Peter Godeša, 8. b
1. Klei Nagode, 6. a
2. Blaž Vuzem, 7. a
3. Daša Žnidarič, 7. a

Tekmovanje za
angleško bralno
značko 6. a in
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1. Lina Pakiž, 6. a
2. Zala Stražišar, 6. a
3. Nik Istenič, 6. a
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2015

7. – 9. r

2. 4.
2015

Regijsko srečanje mladih
raziskovalcev
notranjske
regije
Regijsko tekmovanje v
konstruktorstvu

10. 4.
2015

1. 4. 2015

Področno tekmovanje iz
matematike

11. 4.
2015

Državno tekmovanje iz
fizike
Državno tekmovanje iz
Vesele šole
Državno tekmovanje iz
matematike
Državno tekmovanje v
konstruktorstvu
Regijsko tekmovanje »Zlata
kuhalnica«

15. 4.
2015
18. 4.
2015
16. 5.
2015
20. 5.
2015

27. 5.
2015

Tekmovanje
Računanje je
igra

4. Rok Kranjc, 8. b
5. Leon Stražišar, 8. a
6. Peter Godeša, 8. b
7. Nina Cvetko, 9. a
8. Alja Čekada, 9. b
9. Kristina Oton, 9. b
10. Tina Virant, 9. a
11. Lara Likar Knavs,
9. b
12. Tjaž Miha Oblak,
7. a

4. Tia Vukelić, 6. a
5. Jelena Aleksić, 6. a
6. Nik Jakob Kogej, 6. a
7. Luka Stražišar, 6. a
8. Leo Istenič, 6. a
9. Irena Gnezda, 7. b
10. Hana Grintal, 7. a
11. Lara Istenič, 7. b
12. Vitan Logar, 7. b
13. Urban Zorman, 7. a
14. Tadeja Malc, 7. b
15. Zala Jelinčič, 8. b
16. Milica Đekić, 9. b
17. Urša Zupančič, 9. b
18. Nina Vukelić, 9. b
19. Sara Vuzem, 9. a

1. Kristina Oton, 9. b
2. Nina Cvetko, 9. a
3. Lara Likar Knavs, 9. b
4. Veronika Godeša, 9. a
1. Klei Nagode, 6. a
2. Peter Bajt, 3. a
3. Zala Stražišar, 6. a
4. Nina Cvetko, 9. a
5. Sara Vuzem, 9. a
1. Tilen Švigelj, 7. a
2. Lara Istenič, 7. b
3. Urban Zorman, 7. a
4. Gašper Šlajnar, 7. b
5. Zala Kožman, 8. a
6. Zala Jelinčič, 8. b
7. Aleksander Mihajlovski, 9. b
8. Anže Opeka, 9. a
1. Zala Jelinčič, 8. b

1. Miloš Aleksić, 7. b

1. Zala Stražišar, 6. a

1. Lara Istenič, 7. b

1. Zala Stražišar, 6. a
2. Nina Cvetko, 9. a
3. Sara Vuzem, 9. a
1. Zala Stražišar, 6. a
2. Lina Pakiž, 6. a
3. Marjeta Gašparovič, 6. a
Vsi učenci iz 1. a, 1. b (30)
1. Amadej Arh, 3. a
2. Katarina Gašparovič, 3. a
3. Vasja Japelj, 3. a
4. Zoja Rea Nagode, 3. a
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1. Peter Bajt, 3. a
(1. mesto)

1. Peter Bajt, 3. a
2. Vanesa Istenič, 3. a
3. Jaša Kožman, 3. a
4. S. Mihajlovska, 3. a
5. Gea Modic, 3. a
6. Anis Abidović. 4. a
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5. Loti Strle, 3. a
6. Mark Štrukelj, 3. a
7. Jerneja Švigelj, 3. a
8. Katja Zadravec, 3. a
9. Mihajlo Pavlović, 4. a
10. Aleks Jović, 4. a
11. Matej Mavsar, 4. a
12. Žak Strle, 4. a
13. Luka Zidar, 4. a
14. Dejan Šućur, 4. a
15. V. Šubelj Imerovič, 4. a
16. Lejla Medjitoska, 4. a
17. Katja Marolt, 4. a
18. Kenan Jurenec, 4. a
19. Tia Baraga, 5. a
20. Tara Meta Gärtner, 5. a
21. Gašper Homovec, 5. a
22. Zarja Ileršič, 5. a
23. Jon Jambrošič, 5. a
24. Sašo Kebe, 5. a
25. Lina Kovšca, 5. a
26. Lorena Matičič, 5. a
27. Nejc Škofic, 5. a
28. Dejan Zalar, 5. a
29. Ema Zdovc, 5. a

7. Julija Brezec, 4. a
8. Lenart Logar, 4. a
9. Darko Kondić, 4. a
10. Tine Krpan, 5. a
11. Uroš Seražin, 5. a
12. Klemen Godeša, 5. a

ZBIRNIK TEKMOVANJ – PŠ Unec
DATUM
10. 3.
2015

TEKMOVANJE
Tekmovanje iz
angleške bralne
značke EPI Reading Badge

bronasto priznanje

11. 3.
2015

Šolsko tekmovanje Vesela
šola

1. Gregor Jernejčič, 4. b
2. Špela Jernejčič, 4. b
3. Gašper Nemgar, 4. b
4. Katja Rebec, 4. b
5. Kaja Jug, 5. b
6. Manca Oblak, 5. b
7. Primož Vovk, 5. b

16. 3.
2015

Tekmovanje iz
nemške bralne
značke – Epi
Lesepreis
Šolsko tekmovanje iz matematike –
Kenguru

19. 3.
2015

1. Tjaša Škof, 1. c
2. Mia Maček, 1. c
3. Tian Blažič Turk, 1. c
4. Taia Doles, 2. b
5. Zala Zbačnik, 2. b
6. Sara Udovič, 3. b
7. Eva Ivančič, 4. b
8. Gašper Nemgar, 4. b
9. Špela Jernejčič, 4. b
10. Nina Švigelj, 4. b
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srebrno priznanje
1. Nina Švigelj, 4. b
2. Špela Jernejčič, 4. b
3. Katja Rebec, 4. b
4. Gregor Jernejčič, 4. b
5. Primož Vovk, 5. b
6. Manca Oblak, 5. b

zlato priznanje
1. Gašper Nemgar, 4. b
2. Eva Ivančič, 4. b
3. Peter Ivančič, 4. b
4. Kaja Jug, 5. b

1. Eva Ivančič, 4. b
2. Gregor Jernejčič, 4. b
3. Špela Jernejčič, 4. b

1. Peter Ivančič, 4. b
2. Gašper Nemgar, 4. b
3. Nina Švigelj, 4. b
4. Katja Rebec, 4. b
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27. 5.
2015

šolsko tekmovanje Računanje
je igra

1. Zala Zbačnik, 2. b
2. Taia Doles, 2. b
3. Anastazija Radović, 2. b
4. Sara Udovič, 3. b
5.Nina Švigelj, 4. b
6. Eva Ivančič, 4. b
7. Primož Vovk, 5. b

I. ŠPORTNI DOSEŽKI
 NIVO TEKMOVANJA: OBČINSKO TEKMOVANJE
 NAZIV TEKMOVANJA: Občinsko prvenstvo v odbojki za učence letnik 2000 in mlajše
 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Cerknica, 8. 12. 2014
 MENTOR: Polona Klopčič
 UDELEŽENCI:
ZAP. ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


IME in PRIIMEK
Mario Cvijić
Rok Kranjc
Bor Šajn
Klavdij Puntar
Ambrož Puntar
Bor Tomšič
Leonard Mišić
Jan Ileršič
Anže Opeka

RAZRED
8. b
8. b
8. a
8. a
8. b
8. b
9.b
9. b
9. a

DOSEŽKI:
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek : OŠ Notranjskega odreda Cerknica
1
:
2







NIVO TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE
NAZIV TEKMOVANJA: Področno prvenstvo v streljanju z zračno puško
KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Postojna, 11. 1. 2015
MENTOR: Polona Klopčič
UDELEŽENCI:
ZAP. ŠT.
1.
2.
3.
4.

IME in PRIIMEK
Gašper Šlajnar
Primož Jernejčič
Lukaš Potužák
Mitja Rajčević
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RAZRED
7. b
7. a
7. b
9. a
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DOSEŽKI:
Gašper Šlajnar
Primož Jernejčič
Lukaš Potužák
Mitja Rajčević







2. mesto
5. mesto
7. mesto
7. mesto

NIVO TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE
NAZIV TEKMOVANJA: Področno prvenstvo v odbojki za učenke letnik 2000 in mlajše
KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Logatec, 13. 1. 2015
MENTOR: Polona Klopčič
UDELEŽENCI:
ZAP. ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.









DOSEŽKI:

IME in PRIIMEK
Nina Benčan
Maja Benčan
Nina Cvetko
Alja Čekada
Tina Virant
Sara Vuzem
Dolores Sekula
Nina Žalec

RAZRED
9. a
9. a
9. a
9. b
9. a
9. a
9. b
9. a

4. mesto

NIVO TEKMOVANJA: DRŽAVNO TEKMOVANJE
NAZIV TEKMOVANJA: Državno šolsko prvenstvo v lokostrelstvu
KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Ilirska Bistrica, 17. 1. 2015
MENTOR: Polona Klopčič, Edo Mekina
UDELEŽENCI:
ZAP. ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

IME in PRIIMEK
Klemen Godeša
Miha Godeša
Matej Godeša
Ajda Perko
Dejan Savić
Aljaž Kogej
Aljaž Škufca
Gregor Jernejčič
Primož Mekina
Dejan Hribljan
Leon Stražišar
Živa Juvančič
Manca Opeka
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RAZRED
5. a
6. a
7. a
2. a
6. a
3. a
6. a
4. b
6. a
8. a
8. a
7. b
7. b
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 DOSEŽKI:
1. mesto: Klemen Godeša, Miha Godeša, Matej Godeša
2. mesto: Ajda Perko
3. mesto: Dejan Savić
EKIPNO: Klemen, Miha in Matej Godeša







NIVO TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE
NAZIV TEKMOVANJA: Področno prvenstvo v namiznem tenisu
KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Rakek, 19. 2. 2015
MENTOR: Polona Klopčič
UDELEŽENCI:
ZAP. ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.



2. mesto

IME in PRIIMEK
Luka Stražišar
Tine Krpan
Zala Stražišar
Klara Jernejčič
Tjaša Milovanović
Matevž Ravšelj
Urban Zorman
Aleksandar Mihajlovski
Leonard Mišić
Lina Kovšca
Sanja Mihajlovska
Tia Vitić
Tim Predalič
Matej Mavsar
Vid Brezec

RAZRED
6. a
5. a
6. a
7. b
7. b
9. b
7. a
9. b
9. b
5. a
3. a
3. a
3. a
4. a
2. a

DOSEŽKI:
1. mesto: Zala Stražišar, Matevž Ravšelj, Lina Kovšca, Vid Brezec
2. mesto: Luka Stražišar, Klara Jernejčič, Aleksandar Mihajlovski, Sanja Mihajlovska,
Tim Predalič
3. mesto: Tine Krpan, Tjaša Milovanović, Tia Vitić, Matej Mavsar
4. mesto: Urban Zorman
5. mesto: Leonard Mišić
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 NIVO TEKMOVANJA: DRŽAVNO TEKMOVANJE
 NAZIV TEKMOVANJA: Državno prvenstvo v namiznem tenisu
 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Nova Gorica, 26. 3. 2015
 MENTOR: Polona Klopčič
 UDELEŽENCI:
ZAP. ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


IME in PRIIMEK
Luka Stražišar
Zala Stražišar
Matevž Ravšelj
Aleksandar Mihajlovski
Lina Kovšca
Sanja Mihajlovska
Vid Brezec
Klara Jernejčič

RAZRED
6. a
6. a
9. b
9. b
5. a
3. a
2. a
7. b

DOSEŽKI:
3. mesto: Lina Kovšca
4. mesto: Zala Stražišar, Matevž Ravšelj







NIVO TEKMOVANJA: DRŽAVNO TEKMOVANJE
NAZIV TEKMOVANJA: Državno prvenstvo v namiznem tenisu
KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Nova Gorica, 23. 4. 2015
MENTOR: Polona Klopčič
UDELEŽENCI:
ZAP. ŠT.
1.
2.
3.









IME in PRIIMEK
Lina Kovšca
Zala Stražišar
Matevž Ravšelj

RAZRED
5. a
6. a
9. b

DOSEŽKI:
7. mesto: Lina Kovšca, Zala Stražišar, Matevž Ravšelj

NIVO TEKMOVANJA: DRŽAVNO TEKMOVANJE
NAZIV TEKMOVANJA: Državno šolsko prvenstvo v lokostrelstvu na prostem
KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Ljubljana, Stožice, 23. 5. 2015
MENTOR: Polona Klopčič, Edo Mekina
UDELEŽENCI:
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ZAP. ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


IME in PRIIMEK
Klemen Godeša
Miha Godeša
Matej Godeša
Ajda Perko
Dejan Savić
Gregor Jernejčič
Primož Mekina
Dejan Hribljan

RAZRED
5. a
6. a
7. a
2. a
6. a
4. b
6. a
8. a

DOSEŽKI:
1. mesto: Ajda Perko, Matej Godeša
3. mesto: Klemen Godeša, Miha Godeša
5. mesto: Dejan Savić
10. mesto: Primož Mekina
18. mesto: Gregor Jernejčič, Dejan Hribljan

 NIVO TEKMOVANJA: OBČINSKO TEKMOVANJE
 NAZIV TEKMOVANJA: Občinsko prvenstvo v malem nogometu za učence letnik 2002 in
mlajše
 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Cerknica, 28. 5. 2015
 MENTOR: Tomaž Lulik
 UDELEŽENCI:
ZAP. ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.


IME in PRIIMEK
Nikola Rodić
Tilen Arnej Beber
David Radić
Dejan Savić
Urban Zorman
Redjep Medjitoski

RAZRED
5. a
6. a
6. a
6. a
7. a
7. b

DOSEŽKI (1. – 5. mesto):
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek : OŠ Notranjskega odreda Cerknica
2
:
1
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NIVO TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE
NAZIV TEKMOVANJA: Področno prvenstvo v atletiki posamično za OŠ
KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Postojna, 29. 5. 2015
MENTOR: Tomaž Lulik

 UDELEŽENCI:
ZAP. ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.


IME in PRIIMEK
Lara Jurca
Bor Šajn
Klavdij Puntar
Ambrož Puntar
Mitja Rajčević

RAZRED
8. b
8. a
8. a
8. b
9. a

DOSEŽKI:
6. mesto: Lara Jurca (tek na 300 m)

 NIVO TEKMOVANJA: PODROČNO TEKMOVANJE
 NAZIV TEKMOVANJA: Področno tekmovanje v mali odbojki za dečke in deklice
 KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA: Logatec, OŠ »8 Talcev«, 16. 6.2015
 MENTOR: Tomaž Lulik, Polona Klopčič
 UDELEŽENCI:
ZAP. ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

IME in PRIIMEK
Urban Zorman
Tilen Švigelj
Matej Godeša
David Radić
Luka Stražišar
Leo Istenič
Gašper Šlajnar
Redjep Medjitoski
Liza Perko
Neja Škofic
Daša Žnidarič
Maša Gorjanc
Lara Istenič
Tadeja Malc
Tjaša Milovanović
Klara Jernejčič
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RAZRED
7. a
7. a
7. a
6. a
6. a
6. a
7. b
7. b
7. a
7. a
7. a
7. b
7. b
7. b
7. b
7. b
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DOSEŽKI:
Ekipa deklic
Ekipa dečkov

2. mesto
3. mesto
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Ostali dosežki:
DATUM
sept./nov.
2014

TEKMOVANJE
DOSEŽEK
Področni likovni natečaj »Plakat Nagrajenci: Lara Istenič.
miru«

12. 3. 2015

Tekmovanje iz nemške bralne Na tekmovanju so učenke in učenci
značke Epi Lesepreis
osvojili 22 zlatih (Rakek 18, Unec 4) in
30 srebrnih priznanj (Rakek 27, Unec
3).
Tekmovanje za angleško bralno Na tekmovanju so učenke in učenci
značko EPI Reading Badge
dosegli 18 srebrnih (Rakek 12, Unec 6)
in 23 zlatih priznanj (Rakek 19, Unec 4).
Območno srečanje otroških fol- Učenci podružnične šole Unec, ki obiklornih skupin v Starem trgu pri skujejo interesno dejavnost folklora, so
Ložu
se pod odličnim vodstvom mentorice
Vide Žlogar na območnem srečanju
otroških folklornih skupin uvrstili na
regijsko srečanje otroških folklornih
skupin, ki je potekalo v Borovnici 15.
maja. Prejeli so priznanje za sodelovanje.

16. 3. 2015
10. 3. 2015
18. 3. 2015
26. 3. 2015

9. 4. 2015

14. 5. 2015
2. 4. 2015

27. 5. 2015

20. 5. 2015

Uvrščeni na regijsko srečanje 15. 05.
2015 v Borovnici
13 učencev od 1. do 5. r PŠ Unec
9. Regijsko tekmovanje OŠ v OŠ »Jožeta Krajca« Rakek se je odlično
znanju prve pomoči
odrezala na 9. regijskem tekmovanju
OŠ v znanju prve pomoči. S svojim znanjem in prizadevnostjo so učenci zasedli 2. mesto.
Medobčinski nogometni turnir
Učenci naše šole so zasedli 5. mesto.
Rakek 2015
Srečanje mladih raziskovalcev
notranjske regije ZOTKS; raziskovalna naloga z naslovom
»NUB v NPZ v 9. razredu OŠ (I.
Pavlič)
Tekmovanje Računanje je igra

Regijsko tekmovanje Zlata kuhalnica
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Bronasto priznanje (Kristina Oton, 9.b,
Nina Cvetko, 9.a, Lara Likar Knavs, 9.b
in Veronika Godeša, 9.a.

Na tekmovanju so učenke in učenci od
1. do 5. razreda skupno osvojili 19 zlatih priznanj (Rakek 12, Unec 7) ter 33
bronastih priznanj (33 Rakek).
Srebrno priznanje (Zala Stražišar, 6.a,
Lina Pakiž, 6.a, Marjeta Gašparovič, 6.
a).
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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 devetletke, ŠP Krpan pa v
drugem triletju. V 1. razredu je bilo v okviru projekta Zlati sonček marca izvedeno 10-urno
plavalno opismenjevanje v bazenu v Ajdovščini, potekalo je 16. 03. – 20. 03. 2015.
Obvezen 20-urni tečaj plavanja za učence 2. razreda je bil izveden v CŠOD Burja v Seči, v času
6. 10. - 10. 10. 2014. V šolskem letu 2014/2015 je tekmovanje za športno značko Zlati sonček
potekalo v različnih oblikah športno-vzgojnih dejavnosti: redni pouk, športni dnevi, prireditve
v povezavi z društvi v občini, projekti (projekt Unesco, novoletni vrtiljak, Žogarija, Rad igram
nogomet, plavalni tečaj).
Število vključenih šoloobveznih otrok v program Zlati sonček je 107; medaljo jih je osvojilo
90, 17 jih je osvojilo diplomo.
Število vključenih šoloobveznih otrok v program Krpan je 75; medaljo jih je osvojilo 70, 5 jih
je osvojilo diplomo.
Pri pouku šport smo v letošnjem šolskem letu pripravili tudi sklop vaj za razvoj motoričnih
sposobnosti otrok, ki smo jih 1x tedensko vključili v program dela.
Prvi triadi so športniki nudili strokovno pomoč pri izvedbi športnih dni in projektu Naučimo
se plavati, v vseh ostalih razredih pa smo izvedli vsakoletno preverjanje znanja plavanja. S
pomočjo razpisa LPŠ smo v športnem aktivu zagotovili sredstva za nakup športne opreme v
šolskem letu 2014/2015 in učencem pokrili vse stroške pri prevozih na ŠŠT, del stroškov pri
tečajih plavanja, programe v okviru programa Zlati sonček in Krpan in del sredstev pri izvedbi
zimske ter letne šole v naravi.
V okviru UNESCO šole smo se vključili v naslednje nacionalne projekte: ENO DREVESIJADA,
Noč s tačkami pomagačkami, Jezik, kultura in tradicija in Unesco vrtički. Obeležili smo večje
število mednarodnih in svetovnih dni, leto kristalografije. UNESCO je leto 2015 razglasil za
MEDNARODNO LETO SVETLOBE in tako smo sodelovali na mednarodnem likovnem in fotografskem natečaju LIDICE 2015 - SVETLOBA. Za svoja izdelka sta bila nagrajena kar dva učenca naše šole.
P. Verbič se je v maju udeležila delavnice na DAN KULTURNE RAZNOLIKOSTI, ki jo je organiziral Unesco.
Ohranjali smo tudi našo snovno kulturno dediščino z izdelovanjem butaric skupaj z aktivom
kmečkih žena.
V letošnjem šolskem letu smo poudarjali predvsem dva izmed štirih stebrov, in sicer učiti se,
da bi znali živeti skupaj in učiti se, da bi znali delati. Oba stebra smo učinkovito in nevsiljivo
prepletali med seboj, saj so morali učenci med pripravami na gostovanje tujih vrstnikov pripraviti več dogodkov, s katerimi so napolnili blagajno in z zbranimi sredstvi svojim prijateljem
omogočili nepozabno bivanje med nami.
Naši učenci so večkrat obiskali Dom starejših občanov v Cerknici in s stanovalci preživljali
prijetne urice, se z njimi družili, igrali družabne igre ter jim zaigrali gledališko predstavo.
V tednu Simbioze smo za starejše občane pripravili druženje v naši računalniški učilnici, kjer
so spoznavali osnove iz računalniškega znanja in se preizkusili v uporabi interneta.
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Družili pa so se tudi z uporabniki Varstveno delovnega centra.
Učenci v podaljšanem bivanju so si s prodajo svojih izdelkov kupili dva bazenčka, ki jim prideta prav v vročih poletnih dneh.
Obiskali smo tudi Vzgojni zavod Planina in se z gojenci družili v okviru delavnic, ki so jih pripravili.
Kar nekaj časa smo namenili tudi Unescovim prioritetnim temam, kot so medkulturno učenje, ko smo poleg že večkrat omenjene izmenjave sodelovali tudi z gdč. Jano Dular, ki živi in
deluje v Malaviju, kamor smo namenili del zbranih sredstev za izgradnjo šole. Naši mlajši
učenci so za afriške otroke izdelali dve namizni družabni igri, ki jih je gdč. Dular odnesla s
seboj. Bili pa smo tudi botri afriškemu dečku Brianu, ki pa je zaradi selitve opustil šolanje,
zato se je naše botrstvo z letošnjim letom zaključilo.
Učenci so se preko vseh stikov z različnimi kulturami spoznavali tudi z otrokovimi pravicami,
razmišljali o kršenju le-teh ter razmišljali o načinih reševanja svetovnih problemov, kot so
lakota, vojne, bolezni, teroristični napadi, verska nesoglasja, … Učenci so risali Plakat miru.
Za poglobljeno izobraževanje za trajnostni razvoj smo v okviru tehniškega dneva Zaščita in
reševanje (oktober 2014) spoznali različna tveganja za nastanek naravnih nesreč ter spoznali
nekatere učinkovite strategije reagiranja in varnega delovanja za preprečevanje nesreč.
Prav tako smo v okviru TD Moja energija (oktober 2014) spoznavali načine varčevanja z
energijo, izdelali smo energetsko izkaznico šole, govorili o obnovljivih virih energije, o lokalnem energetskem konceptu, o porabnikih energije in oskrbi z njo, iskali načine za novo uporabo tekstila, izdelovali igrače iz blaga.
V okviru izbirnega predmeta varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so se učenci spoznali z različnimi društvi, ki delujejo v naši neposredni bližini (PGD Rakek, Jamarsko društvo,
vojska, …).
Na PŠ so se pridružili vseslovenskemu natečaju za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA
PRIJAZNA ŠOLA in sodelovali s projektom EKO BERI. V okviru rednega pouka, v oddelku podaljšanega bivanja in/ali interesne dejavnosti so prebirali različne knjige z ekološko vsebino,
potem pa je sledilo poglabljanje doživetja s poustvarjanjem.
Učenci in učitelji smo delovali kot prostovoljci na različnih nivojih, se udeleževali različnih
akcij in se tako učili biti dobrodelni. Tako smo zbirali denarna sredstva za deklico s cerebralno
paralizo, zbirali zamaške, sodelovali v akciji Niveine rokice, za Unicef smo izdelali Punčko iz
cunj, sodelovali v akcijah Drobtinica 2015 in Bodi prijatelj okolja, zbirali smo zamaške za
Aleksa in Laro …
Učiteljice pa smo bile prostovoljne tudi v sobi sodelovanja, kjer smo dvakrat na teden nudile
pomoč pri učenju in domačih nalogah.
Učitelji smo se opolnomočili na področju razumevanja in poznavanja delovanja otrok ter izvedeli, kako različno ravnamo z različnimi otroki ter spoznali, kako z znanjem o odnosih
vzpostaviti pozitiven zdrav odnos z učenci. Predavali so nam g. Juhant ter strokovnjaki iz
FamilyLaba.
Izpeljali smo tudi več prireditev za krajane. Naši učenci so sodelovali na prireditvi Vojanov in
naš čas v počastitev obletnice rojstva in smrti generala Rudolfa Maistra.
Letošnje leto je leto Rudolfa Maistra, po katerem je poimenovana tudi naša podružnična
šola. V sodelovanju z Notranjskim domoljubnim društvom general Rudolf Maister z Unca so
naši učenci spoznavali življenje in delo Rudolfa Maistra. Sodelovanje Notranjskega domo37
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ljubnega društva Rudolf Maister z Unca in naše šole je ustvarilo zanimiv in poučen domoljuben kulturni dan. Na šoli so bili razstavljeni izdelki skupin in likovni izdelki natečaja Rudolfa
Maistra.
NACIONALNI PROJEKTI
NACIONALNI
PROJEKT

VODJA
ČAS
PROJEKTA

POTEK ZNOTRAJ ŠOLE

ENODREVESIJAD
A

P. Verbič

16. oktober
2014

Zasadili smo drevesne sadike bukve, s katerimi
smo oblikovali živo mejo okoli otroškega igrišča ter sadiko lipe, ki je dobila svoje mesto,
kjer je stala breza, ki je bila poškodovana v
žledolomu.

U. Drobnič

oktober,
november
2014

JEZIK,
KULTURA IN
TRADICIJA

NOČ S
TAČKAMI
POMAGAČK
AMI

UNESCO
VRTIČKI

23. april

Dogodek smo izvedli v sklopu vseslovenskega
projekta in Noč knjige 2015 preživeli v družbi
dveh kužkov: Lama in Kashe. Oba prihajata iz
društva Tačke pomagačke. Vsak učenec, ki se
je udeležil dogodka, je kužkoma prebral eno
knjižico ali odlomek iz knjige, kužka pa sta nam
ob koncu pokazala, kaj vse znata in zmoreta.
Dogovorili smo se, da se nam bosta naslednje
leto pridružila vsakih štirinajst dni na skupnem
branju kot pomoč otrokom s težavami pri branju. Vodja projekta sta bili P. Verbič in L. Sterle.

oktober
2014-maj
2015

Pri tem projektu, kjer sodelujemo že vrsto let,
so najbolj aktivni so učenci in učiteljice na POŠ
Unec. Cilj projekta je navdušiti mlade za sobivanje z naravo, za spremljanje rasti in razvoja
rastlin ter jih ozaveščati o pomenu samooskrbe, da je hrana spet pomembna in celo draga
dobrina. Projekt je potekal od oktobra 2014 do
maja 2015 v okviru vseh predmetov, dnevov
dejavnosti, vrtnarskega krožka, samostojnega
učenja,…

P. Verbič
L. Sterle

M. Čuk

Skupaj z učenci so izbrali temo, ki jim je blizu
in ustrezna glede na razpis nacionalnega projekta v letu družine ˝Rod rodu roko podaja˝.
Na podlagi izvirnega videa so pripravili scenarij
za nastop na recitalu, razdelili vloge in se pripravili na nastop. Učenci so bili dobro pripravljeni in izvirni, žal pa jim je vremenska ujma
preprečila nastop na recitalu.
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OBELEŽITVE DNI
DAN
8. 9.

SVETOVNI DAN
Mednarodni dan pismenosti

11. 9.
26. 9.
30. 9.
3. 10.
5. 10.
16. 10.

Svetovni dan prve pomoči
Evropski dan jezikov
Svetovni dan srca
Svetovni dan otroka
Svetovni dan učiteljev
Svetovni dan hrane

16. 10
in
11.12.
20. 11.
21. 11.

Svetovni dan hoje in
svetovni dan gora

3. 12.
10. 12.
leto
2014
27. 1.
23. 2.
2. 4.
8. 3.
19. 3.
21. 3.
22. 3.
27. 3.
2. 4.
7. 4.
15. 4.
22. 4.
23. 4.
21. 5.
25. 5.

IZVAJALCI
Martin Rihtar
Anja Šircelj Istenič, Urška Drobnič
Petra Mikše
Aktiv OPB
Polona Klopčič
Marija Opeka, aktiv 1. triade Rakek,
Unec
Polona Klopčič

Svetovni dan otrokovih pravic
Svetovni dan televizije, svetovni dan
pozdrava
Mednarodni dan oseb s posebnimi potrebami
Dan človekovih pravic
Leto KRISTALOGRAFIJE
Mednarodni dan spomina na holokavst
Svetovni dan radia
Mednarodni dan mladinske književnosti
Dan žena
Svetovni dan pripovedništva
Svetovni dan poezije
Svetovni dan voda
Svetovni dan gledališča
Svetovni dan mladinske književnosti
Svetovni dan zdravja
Svetovni dan prostovoljstva
Svetovni dan Zemlje
Svetovni dan knjige in avtorskih pravic
Svetovni dan kulturne raznolikosti za
dialog in razvoj
Dan Afrike
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Polona Klopčič
P. Klopčič
Polona Klopčič, Tomaž Lulik
Marta Čuk, Polona Klopčič
Anita Šen
Tjaša Prudič, Jolanda Cerkvenik
Urška Drobnič
Lea Sterle
Karmen Petrič
Polona Klopčič
Metoda Debevc
Polona Klopčič, Anita Šen
Polona Klopčič, aktiv POŠ
Urška Drobnič
Marija Opeka
Tjaša Prudič, Antonija Šlajnar
Liljana Intihar, Barbara Geržina,
Karmen Petrič, Alenka Tomazin
Noč s tačkami pomagačkami
Patricia Verbič
Anja Šircelj Istenič, Barbara Geržina
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Tudi v tem letu šolskem letu smo izvajali dejavnosti za zdrav način življenja in prehranjevanja, zbirali različne odpadne materiale in ločevali odpadke.

SIMBIOZA IN SIMBIOZA GIBA
Tako kot v prejšnjem šolskem letu je projekt Simbioza tudi letos potekal v okviru projekta
»Simbioza Šola«. Septembra je bil za osnovne in srednje šole objavljen poziv k prijavi za izvedbo projekta. Vsaki prijavljeni šoli bi bil, ob dvakratni izvedbi delavnic, ponovno podeljen
naziv »Simbioza Šola«.
Odločili smo se, da se projektu pridružimo tudi letos in tako poskušamo zadržati v prejšnjem
šolskem letu pridobljeni naziv Simbioza Šola. V skladu s časovnimi in prostorskimi zmožnostmi ter ostalimi projekti in obveznostmi na šoli smo poiskali dva prosta termina (enega v
jesenskem in drugega v spomladanskem času). V prvem terminu je Simbioza potekala od 20.
10. – 24. 10. 2014, od ponedeljka do petka, vsak dan dve uri. Pred samo izvedbo projekta
smo ponovno izvedli vse potrebne aktivnosti za čim večjo udeležbo s strani starejših oz.
tistih, ki bi si želeli osvojiti znanje za delo z računalnikom. Morebitne zainteresirane smo obveščali na šolski spletni strani, z letaki na vseh vhodih v šolo, obveščali smo učence (da bi
povabili svoje dedke in babice). Letake smo obesili tudi po naselju. Ponovno je bilo po elektronski pošti obveščeno tudi Društvo upokojencev Rakek.
Za prijavo in udeležbo na delavnicah se je odločila ena udeleženka. Z udeleženko delavnic
smo v tem tednu spoznali osnove računalnika. Naučili smo se uporabe nekaterih orodij programa Microsoft Word, kako se na računalnik naloži fotografije s fotoaparata, hkrati pa tudi,
kako se te fotografije pošlje po elektronski pošti ali po Facebooku, brskali sva tudi po internetu.
Delavnice smo poskušali izvesti še v spomladanskem terminu od 23. 3. 2015 do 24. 3. 2015.
Za obveščanje smo ponovno izvedli vse omenjene aktivnosti. Poleg naštetega smo učencem
1. triade razdelili obvestila, ki so jih odnesli svojim babicam in dedkom in jih še na ta način
pozvali k sodelovanju. Tokrat se za prijavo in udeležbo na delavnicah žal ni odločil nihče.
Prvič pa se je v šolskem letu 2014/15 vseslovenski medgeneracijski projekt Simbioza z računalniških delavnic preselil še na športno področje. Projekt je bil izvajan pod imenom »Simbioza Giba«. Šole ter ostali ponudniki športnih programov/lokacij smo bili pozvani, da ponudimo svoje športne objekte z namenom, da bi se starejši s pomočjo mladih in športnikov seznanili z novimi gibalnimi vzorci ter si ob tem izmenjevali izkušnje. Sodelovati je bilo mogoče
na dva načina, in sicer:
1. vsak dan v tednu od 13. 10. – 19. 10. 2014 med 10. in 11. uro ter 17. in 18. uro bi odprli vrata športnega objekta za organizirano vadbo starejših;
2. enkrat v tednu od 13. 10. – 19. 10. 2014 bi učenci k uri športne vzgoje povabili svoje
dedke in babice ter se skupaj z njimi razgibali.
Odločili smo se, da k projektu pristopimo tudi v tej obliki. Zaradi časovnih, predvsem pa prostorskih omejitev smo se odločili za drugo možnost sodelovanja. 15. 10. 2014 so učenci 4. a
in 5. a razreda matične šole k uri športne vzgoje povabili svoje babice in dedke. S pomočjo
učiteljev so se ob štafetnih igrah dodobra razgibali. Naslednji dan, 16. 10. 2014, smo ob danih prostorskih zmožnostih podobno delavnico izvedli tudi na podružnični šoli na Uncu. Udeležba je bila tako na matični kot tudi podružnični šoli dobra, saj se je povabilu odzvalo več kot
25 udeležencev.
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21. maja 2015 je naša šola na podlagi razpisa JSKD prejela naziv Kulturna šola.

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
V tem projektu gre za promocijski ukrep Skupne kmetijske politike Evropske unije v sektorju
sadja in zelenjave. Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem
jedilniku vsakega posameznika in veliko prispevata k ohranjanju zdravja, zato se trudimo k
dosledni izpeljavi zastavljene sheme.
Naša osnovna šola sodeluje v evropski »shemi šolskega sadja in zelenjave« s finančno podporo Evropske unije že četrto leto zapored.
V letošnjem šolskem letu 2014/15 smo začeli z razdeljevanjem sadja in zelenjave 3. septembra 2014 in smo tako učencem med šolskim letom ponudili 36 obrokov svežega sadja in zelenjave (jabolka, slive, mandarine, hruške, melone, jagode, grozdje, kaki, nektarine, lešniki,
korenje, paradižnik, paprika, kumare). Dodatni obrok sadja in zelenjave poleg šolske malice
je predstavljal dodano vrednost k prehrani otrok. Omenjena živila smo delili enkrat na teden
(sreda). Učencem predmetne stopnje je bilo sadje in zelenjava na voljo dopoldne v jedilnici,
za učence razredne stopnje pa v učilnicah skupaj s šolsko malico. Za učence je obrok zastonj.
Stroške nabave šoli po vloženem zahtevku in ob izkazanih zahtevanih dokazilih povrne Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Po odločbi je tudi v letošnjem letu šoli za nabavo
sadja in zelenjave pripadalo 6 € na učenca (1796,41€) in smo vsa sredstva tudi porabili. Sadje
in zelenjavo smo nabavljali v sodelovanju s KZ Martin Krpan Cerknica, Geaproduktom in
Domačijo Kostevc-Hribar, kjer smo septembra in oktobra naročili slive.
Hkrati z razdelitvami so potekale izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo zdrave
prehrane ter lokalne in ekološke pridelave v okviru pouka in drugih dejavnosti (ND,TD).
Učenci so uvedbo sheme dobro sprejeli, zato bomo tudi v prihodnje z njo nadaljevali.
PROJEKT »MOJA ENERGIJA«
Projekt je potekal pod strokovnim vodstvom podjetja ENVIRODUAL d.o.o., ki ga je zastopala
ga. Katarina Pogačnik, in pokroviteljstvom Občine Cerknica. Projekt predstavlja inovativni
pristop k informiranju in ozaveščanju javnosti o pomenu obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter dejavnostmi, povezanimi z lokalnim energetskim upravljanjem občin.
Okvirni načrt projekta smo si zastavili že v preteklem šolskem letu.
Cilji projekta:
- ozaveščanje in informiranje učiteljev in mlajše populacije, ki bo v bližnji prihodnosti
sama upravljala z viri za proizvodnjo energije;
- seznanitev z možnostmi za trajnostno upravljanje z naravnimi viri;
- spoznavanje prednosti uporabe obnovljivih virov energije;
- razvijanje zavedanja o lastnem vplivu na ožjo in širšo okolico;
- spoznavanje lokalnega okolja in dejavnosti, vezanih na izvajanje lokalnih energetskih
konceptov;
- omogočiti mladim pozitivno in kreativno izkušnjo na področju energetskega upravljanja in jih spodbuditi k trajnostnemu upravljanju z energijo v prihodnosti.
Na naši šoli smo projekt izvedli kot tehniški dan za učence 7. – 9. razreda, dne 15.10.2014.
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Seznam delavnic in učitelji, ki so vodili delo:
1. Obnovljivi viri energije (Martin Rihtar, Irena Peteh Kranjc; učenci 7. razreda)
2. Izdelava energetske izkaznice naše šole (Antonija Šlajnar, Jolanda Cerkvenik; učenci 8.
razreda)
3. Oblikovanje energetskega koncepta moje občine (Tjaša Prudič, Urška Drobnič; učenci
9. razreda)
4. Trajnostna proizvodnja in potrošnja – Ponovna uporaba tekstila (Petra Mikše, Anita
Šen; učenci 9. razreda)
5. URE in OVE skozi ples in gledališko igro - Plesna delavnica (Polona Klopčič; učenci izbirnega predmeta ples)

Po zaključku dela v delavnicah so učenci na skupni prireditvi, ki jo je vodil g. Miha Jernejčič,
predstavili svoje delo, plakate in izdelke. Delavnice sta pomagali voditi dve predstavnici podjetja ENVIRODUAL d.o.o. Prireditve sta se udeležila tudi župan Občine Cerknica, g. Marko
Rupar, in predstavnica občinske uprave. Nekaj vtisov učencev o delu v posameznih delavnicah smo objavili v spletnem časopisu, prav tako smo članek poslali v objavo Slivniškim razgledom.
ŠOLSKI EKO VRT
Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec že tretje šolsko leto samostojno nadaljuje šolski
projekt »ŠOLSKI EKO VRT«.
Glavni cilj oz. namen projekta ostaja enak: to je trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki bi postajal in sčasoma postal praktična podpora izobraževalnega procesa.
V letošnjem šolskem letu smo skušali v okviru pouka, interesnih dejavnosti in podaljšanega
bivanja po načelu trajnostnega kmetijstva skrbeti in se učiti na šolskem vrtu:
- jeseni smo izkopali pozno sorto krompirja in čebulo belokranjko (iz projekta
SLOVENSKI ZAJTRK) ter ju zaužili 16.10 na prireditvi in krajši pogostitvi (ob 10. obletnici vselitve v obnovljeno šolsko stavbo, 150-letnici šolske stavbe in 140-letnici rojstva
Rudolfa Maistra),
- učenci vrtnarskega krožka so jeseni v lončke posadili 110 sejančkov sirijskega hibiskusa in jih podarjali v aprilu (na svetovni dan Zemlje),
- jeseni so učenci vrtnarskega krožka v skalnjak posadili spomladi cvetoče čebulice,
- v pozni jeseni je bil dokončan kotiček z lesenimi elementi in prodniki, zaradi nezarasle
brežine in možnosti vnosa blata na prodnike je bil kotiček pripravljen za uporabo junija,
- učenci 4. r so izdelali 3 ptičje krmilnice, ki so jih s hišnikovo pomočjo namestili na različna mesta na šolskem vrtu,
- učenci podaljšanega bivanja so izdelali ptičje strašilo,
- sejali smo semena pretežno domačih sort, ki so nam jih poslali z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, maja nam je v okviru drugega projekta iz SHEME
ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE - ŠOLSKI VRT nudila strokovno pomoč in svetovanje
ga. Tamara Urbančič,
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-

-

rastline in zelišča s šolskega vrta smo uporabili v različne namene (napitek, čaj, namaz, gnojilo, škropivo proti listnim ušem, polnilo za dišeče vrečke),
spomladi je bilo nabavljeno novo orodje in drugi pripomočki oz. semena: 2 vile štiharice, samokolnica, 2 lonca za zelišči, vezice za okrasni srobot, obok za okrasni srobot
in vrtnico, 2 sredstvi proti rdečim polžem, semena detelje inkarnatke za zeleno gnojenje in mešanica semen za divjo trato,
12.5. so bili v glavnem na šolskem vrtu izvedeni naravoslovni oz. tehniški dnevi,
junija je hišnik namestil dodatne kljukice in žeblje za na novo nabavljeno orodje,
učenci 4. r so sestavili navodila za različne igrice na polžu – leseni elementi,
zlasti v vročih dneh junija smo za zalivanje uporabljali deževnico iz zbiralnika vode,
učenci so letos bolj zavzeto in aktivno opazovali rast rastlin na gredicah, te so večkrat
zalili in opleli,
v pozno pomladanskih dneh so učenci zaužili jagode, češnje in ribez s šolskega vrta.

Sodelovali in povezovali smo se z nacionalnim projektom UNESCO, UNESCO VRTIČKI, s projektom EKO BERI iz vseslovenskega natečaja PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC, projektoma ŠOLSKI VRT in SHEMA ŠOLSKEGA SADJA ter s projektom DREVESNA OLIMPIADA.
V okviru projekta DREVESNA OLIMPIADA smo jeseni posadili 2 drevesci domačih češpelj in 1
brezo. Brezo so prinesli učenci 4. r iz CŠOD Črmošnjice. Domači češplji pa smo morali ponovno saditi po spomladanskem neuspešnem sajenju.
S projektom »ŠOLSKI EKO VRT« smo pričeli septembra 2014 in ga zaključili junija 2015.
Pri projektu »ŠOLSKI EKO VRT« gre torej za trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki bi naj postajal in sčasoma postal praktična podpora izobraževalnega procesa, zato
bi ga veljalo v naslednjih šolskih letih še nadaljevati in izboljšati ter oplemenititi.

»EKO BERI«
Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec se je v šolskem letu 2014/2015 samostojno (brez
matične šole) priključila vseslovenskemu natečaju za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA
PRIJAZNA ŠOLA. Sodelovala je s projektom EKO BERI.
Glavni cilj PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA je razumevanje in razvijanje sonaravnega bivanja in delovanja v vseh porah življenja, zato naj bi vsi zaposleni privzeli okolju prijazen način
življenja za bolj zdravo in ekonomično delovanje celotnega zavoda (šole) in se aktivno vključevali tudi v okoljsko odgovorno delovanje lokalne skupnosti, svoja znanja pa širili na varovance in druge uporabnike zavoda.
Pri tem smo morali kot PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA izpolnjevati oz stremeti in po svojih
najboljših močeh slediti:
- nacionalnim kriterijem:
o da prijavljena šola deluje kot celota (od ravnateljice, učiteljev, učencev, čistilke, kuharice do hišnika) in o dejavnostih obvešča vse uporabnike šole in lokalno skupnost,
o da prijavljena šola ne gosti avtomatov za nezdrave jedi in pijače,
o da prijavljena šola stremi za zdravim načinom prehranjevanja s čim več lokalno pridelane hrane,
o da si prijavljena šola prizadeva pridelati lastna zelišča in nekatere druge vrtnine,
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o da prijavljena šola k pridelavi in prepoznavanju zelišč in vrtnin aktivno vključuje svoje varovance,
o da prijavljena šola svoje varovance pouči o možnosti uporabe lastno pridelanih zelišč in vrtnin,
o da prijavljena šola izvaja ločeno zbiranje odpadkov – starega papirja, kartuš,
baterij, organskih odpadkov…,
o da prijavljeni zavod spremlja porabo energije in drugih virov (vode…) ter išče
načine racionalizacije porabe in s tem tudi stroškov,
o da prijavljeni zavod uporablja prijazna čistilna sredstva in
- projektnim kriterijem:
tako, da se izbere vsaj dva izmed navedenih projektov ali enega, ki se ga izvede v dveh, treh
ali več skupinah.
Na PŠ »Rudolfa Maistra« smo sodelovali s projektom EKO BERI, ki smo ga izvajali v štirih različnih skupinah: v okviru rednega pouka, podaljšanega bivanja in interesnih dejavnostih, s
ciljem otrokom na dopadljiv in primeren način, vsebine okoljskega značaja, zapisane v knjigah, prenašati v njihovo zavest in navade.
Delovali smo tako, da smo učencem najprej predstavili knjigo z ekološko vsebino, primerno
njihovi starosti, nato pa smo poustvarjali in nastale izdelke do 1.4.2015 skupaj z zaključnim
vprašalnikom oz. poročilom, ki je vključevalo tudi izpolnjene vprašalnike posameznih skupin,
poslali organizatorju. Strokovna komisija je prispela dela otrok ocenila, najboljša nagradila in
jih razstavila na slovesni podelitvi nazivov ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprila 2015, na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Med potekom projekta smo skušali narediti tudi kakšno fotografijo, zapisati vtise o projektu
in poteku izvajanja ter poročila objaviti na spletni strani šole ter povezavo poslati na društvo,
kjer so naše prispevke objavili na njihovem spletnem portalu www.planet-zemlja.org in
spletnem portalu medija mladih eko novinarjev www.eko-generacija.org .
Zaključne prireditve na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se zaradi nenapovedanih izdatkov nismo udeležili. Društvo Planet Zemlja nam je junija v okviru vseslovenskega natečaja
»Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2014/15« podelilo naziv Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2014/15.

PLAKAT MIRU
Že četrto leto zapored so se od septembra do novembra vsi učenci, stari od 11 do 13 let,
udeležili mednarodnega natečaja Plakat miru. Natečaj je potekal pod okriljem Lions kluba
Tivoli. Glavno poslanstvo plakata miru je želja po miru in prijateljstvo med narodi. Ustvarjali
so v različnih tehnikah, razen v lepljenki, ki ni dovoljena. Letošnja tema natečaja je bila »Naš
svet, svet prihodnosti«. Na šoli smo izbrali tri najboljše izdelke in jih poslali na izbor zmagovalnega plakata. Plakat Lare Istenič se je uvrstil med 24 slovenskih finalistov.
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PROJEKT RODEN
Mednarodno sodelovanje s Švedsko šolo Roslagsskolan Roden iz mesta Norrtälje je bilo
vzpostavljeno jeseni 2012. V šolskem letu 2013/2014 je bila izvedena prva izmenjava učencev, tako na Švedskem kot na naši šoli.
Druga generacija učencev je s sodelovanjem začela v začetku šolskega leta 2014/15, z načrtovano izmenjavo učencev junija 2015 na naši šoli ter v naslednjem šolskem letu na Švedskem. Ciljna skupina so bili vsi učenci 8. a in 8. b razreda.
Cilji projekta:
- raba tujega jezika za vsakodnevno komunikacijo, avtentična situacija
- dvig motivacije za učenje tujega jezika tudi pri učencih z manj možnostmi in nižjimi učnimi sposobnostmi
- dvig samopodobe
- spoznavanje druge kulture, širjenje obzorja učencev
- krepitev zavesti o evropskem državljanstvu, možnostih študija in iskanja zaposlitve v tujini
- razvijanje socialnih veščin, ki jim omogočajo lažje vključevanje v skupino,
- vključevanje učencev s primanjkljaji na posameznih področjih
- povečanje motivacije za branje
- prepoznavanje in krepitev lastne identitete
- razvijanje digitalnih spretnosti
Dejavnosti:


















razredi izmenjajo fotografije in imena ter predstavitvene video posnetke
učenci z besedili v angleščini predstavljajo sebe, svoje interese, svojo okolico
učenci z besedili in/ali 'powerpoint' predstavitvami predstavijo življenje pri nas po
različnih temah
učenci vzpostavijo domačo spletno stran, objavljajo na tej spletni strani (Tadej
Gašparovič)
komunikacija preko video klicev med razredi
učenci pečejo pecivo in zbirajo sredstva na Miklavževem sejmu v Cerknici in na
govorilnih urah
učenci pomagajo pripraviti prednovoletni srečelov z namenom zbiranja sredstev
učenci napišejo in izmenjajo oceno priljubljene knjige, ocene objavimo na spletni
strani projekta, izobesimo na oglasni deski na šoli;
učenci komunicirajo po elektronski pošti in preko socialnih medijev, vzpostavijo
naveze glede gostiteljstva
predavanje predstavnika Slovensko-švedskega društva, učenci se seznanjajo z
značilnostmi partnerske dežele
učenci se pripravljajo na nastop na prireditvi Rakek ima talent
roditeljski sestanek za starše in učence ciljne skupine
učenci se aktivno vključujejo v pripravo na obisk, pripravijo zakusko, prostor, pomagajo pri organizaciji skupnega srečanja s starši
MEDNARODNA IZMENJAVA S ŠVEDSKO, RAKEK 2015 (1. – 5. 6. 2015)*
objava člankov in fotografij na šolski spletni strani
objava prispevkov na domači spletni strani projekta
izdaja biltena 'SWEDISH STUDENTS' VISIT IN SLOVENIA'
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spletna anketa o zadovoljstvu s programom za naše učence
poročanje o projektu za kolektiv OŠ 'Jožeta Krajca' Rakek

*Dejavnosti v času izmenjave:
o Checkpoint – mladi v skupinah opravljajo zastavljene naloge preko katerih spoznavajo
naš kraj
o Izlet na Primorsko
o Voden ogled mesta Ljubljane, izlet z ladjico, tradicionalna slovenska malica (za goste)
o Delavnice: učenci izdelajo 'knjigobežnice', poslikajo zid pred vhodom v šolo, izdelajo družabno igro, pripravijo posebno izdajo šolskega časopisa ob izmenjavi (bilten), pripravijo
sladice, predstavijo delo v delavnicah
o Druženje s starši: naši učenci pomagajo pri organizaciji dogodka, prostora; prispevajo
različne jedi
o Pohod na Slivnico
EVALVACIJA PROJEKTA:
- cilji projekta so bili v veliki meri realizirani, le motivacija za branje se ni vidno izboljšala
- načrtovane dejavnosti so bile realizirane
Ocena učinka projekta:
- učenci se pri pouku angleščine pogosteje in bolj sproščeno izražajo v angleščini in z manj
težavami pišejo članke (tudi učenci s šibkim znanjem in primanjkljaji na posameznih področjih)
- dejavnosti so imele pozitiven vpliv na samopodobo učencev (prepričljivejši govorni nastop:
učenca, ki sta izvedla predstavitev prostočasne dejavnosti, učenec s trajno boleznijo, prej
bolj zadržani učenci)
- boljša klima v razredu, večja povezanost in sprejetost nekaterih prej nekoliko odrinjenih
učencev
- boljše sprejemanje tujcev pri učencih, ki imajo manj priložnosti in stika s svetom, porast
števila učencev, ki se bodo udeležili izmenjave na Švedskem (pred izmenjavo 15 učencev, po
izmenjavi 20)
- porast podpore družin za mednarodne projekte
- večja odprtost družin, premostitev predsodkov
- boljše sodelovanje staršev s šolo
- boljše zavedanje lastne kulture zaradi sistematične priprave na izmenjavo (predstavitev
naše kulture, spoznavanje in sprejemanje tuje)
- poglobitev odnosa med udeleženci programa in izvajalci (učenci - učitelji)
- motivacija za branje je pri posameznih učencih večja
V nadaljevanju projekta bomo v začetku novega šolskega leta izvedli mednarodno izmenjavo
učencev na Švedskem. Analizirali bomo podatke spletne ankete za učence o zadovoljstvu s
programom med izmenjavo. Poskrbeli bomo za dokončanje poslikave zunanjih zidov pri vhodu v šolo in postavitev 'knjigobežnic' ter skrb zanje. Nadaljevali bomo s sodelovanjem s Slovensko-švedskim društvom in decembra obeležili tradicionalno švedsko praznovanje svete
Lucije.
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PROJEKT LIDICE - PRAGA
V letošnjem letu smo se odzvali na mednarodni otroški likovni natečaj Lidice 2015. Učenci so
ustvarjali na tematiko svetlobe, saj je le-tej posvečeno letošnje leto. Hkrati smo na pobudo
gospe Helene Poche hitro vzpostavili stik z osnovno šolo Lupačova v Pragi 3 in najbolj ustvarjalne učence (likovne ustvarjalce in fotografe), ki so sodelovali na natečaju, že letos odpeljali
na ekskurzijo v Prago (28.5. -31.5.2015) in na ogled otvoritve razstave v Lidice.
Cilj ekskurzije so bili:
- da si učenci ogledajo kulturne znamenitosti mesta Praga,
- da krepijo znanje tujega jezika angleščine,
- da si ogledajo likovno razstavo v Lidicah,
- da razvijajo samostojnost in hkrati občutek za sobivanje, strpnost in socialno odgovornost,
- da spoznavajo in spoštujejo drugačno kulturo.
Že pred odhodom v Prago smo z učenci osnovne šole Lupačova sodelovali preko internetne
konference. V četrtek, 28.5. 201, smo se z avtobusom odpeljali v Prago. Tja smo prispeli ob
19. uri in se namestili v dijaškem domu Lovošice. Naslednji dan smo obiskali osnovno šolo
Lupačova v Pragi, kjer so nas pričakali prvošolčki z učiteljicami, nam pripravili prisrčen sprejem in obdarili učence. Popeljali so nas skozi Vitkov park na hrib pred spomenik Jana Vitkova,
kjer smo reševali kviz. Na šoli so nas pričakali ravnatelj Milan Hausner, predstavnik slovenskega konzulata in predstavnica češkega Ministrstva za šolstvo. Učenci so nam razkazali šolo,
ogledali smo si tudi film, ki so ga posneli ob stoletnici šole. Po kosilu smo si pod vodstvom
gospe Helene Poche ogledali Prago in njene znamenitosti.
V soboto smo se odpeljali v Lidice, kjer smo si ogledali spominsko obeležje, muzej in se udeležili otvoritve razstave in podelitve nagrad. Ker se naša dva nagrajenca Sašo Kebe in Gašper
Homovec ekskurzije nista udeležila, sta priznanje prejela na češkem konzulatu v Ljubljani.
Popoldne smo se odpeljali v mesto Kladno, kjer smo nekaj časa izkoristili za nakupe. V poznih
popoldanski urah smo se odpeljali proti Rakeku, kamor smo prispeli ob 5.00 zjutraj.
Z osnovno šolo Lupačova in bolgarsko srednjo šolo Geo Milev School smo prijavili skupni
ACES-ov projekt »Solidarity in a flipped classrom«, ki pa s strani ACES-a ni bil izbran.
Kljub temu pa sodelovanje z osnovno šolo Lupačova še ni zaključeno, saj bomo v šolskem
letu 2015/2016 sodelovali v mednarodnem Unescovem projektu Modrost in mladost - z roko v roki. Češki učenci in učitelji pa nam obisk vrnejo 25.11. 2015.
Namen projekta je krepiti evropsko razsežnost in spoznati, da vsi pripadamo Evropi. Učence
želimo spodbujati k razmišljanju o tem, da je kulturna različnost nekaj lepega in pomemben
element v današnjem času. Želimo jih naučiti tolerance in sprejemanja različnosti ljudi. S tem
spodbujamo in izboljšujemo uporabo tujega jezika kot sredstva komuniciranja pri preučevanju skupne teme.
PROJEKT ŠVICA
Aprila smo začeli s sodelovanjem z mednarodno šolo iz Švice (ISZL – International School of
Zug und Luzern). Ker gre za mednarodno šolo, je potekal pouk sicer v angleščini, vendar pa
so se učenci učili tudi nemščino, saj se šola nahaja v nemškem jezikovnem območju.
V projektu so sodelovali naši lanski sedmošolci, ki so obiskovali izbirni predmet nemščina. Z
učenci smo delali pri pouku nemščine, vključili pa naj bi tudi področji geografije in glasbe.
Učenci bodo s svojimi sovrstniki iz Švice sodelovali na različne načine – glavni namen je raba
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nemščine kot jezika sporazumevanja (ob podpori angleščine), pripravili bodo video posnetke
ter različne projekte na določeno temo (predstavitev in primerjava Slovenije in Švice - življenjski stil, kultura, običaji, naravne znamenitosti, turizem, ….). V naslednjem šolskem letu se
nam ponuja celo možnost izmenjave – našega obiska v Švici, kasneje pa še povratnega pri
nas. S tem bi podkrepili naše dotedanje sodelovanje, dopisovanje in komunikacijo učencev,
vključenih v ta projekt. Omogočili bi jim, da spoznajo svoje sovrstnike iz druge države, njihovo kulturo, naravne znamenitosti in druge zanimivosti. Spodbuditi jih želimo, da nemščino
uporabijo kot jezik sporazumevanja v vsakodnevnih življenjskih situacijah v naravnem okolju.
BOTRSTVO
Aprila smo iz Misijonskega središča Slovenije prejeli obvestilo, da je naš varovanec Brian
Simwanda zaključil šolanje na dosedanji šoli. Ker februarja ni prišel po šolnino, so ga obiskali
na domu, kjer so jim sosedje povedali, da se je njegova družina preselila v drugo mesto. Naš
februarski in marčevski prispevek smo namenili za šolnino nekemu drugemu otroku. S tem
smo zaključili naš projekt botrstva otroku iz Afrike, v katerem smo sodelovali zadnja štiri leta.
V teh letih smo za Briana prispevali 564 €, s čimer, verjamemo, smo mu pomagali, da je lahko
obiskoval šolo, si pridobival znanje in tako lažje zakorakal v življenje in lepšo prihodnost. Denar, ki nam je ostal na zalogi (150 €), smo ob dnevu Afrike (25. maja 2015) podarili gdč. Jani
Dular, ustanoviteljici društva ELA, ki že šest let v Afriki samostojno vodi projekte pomoči lokalnim skupnostim v pomanjkanju. Ponovno nas je obiskala na šoli in nam predstavila svoje
življenje, delo in skrb za otroke v Malawiju, kjer med drugim vodi projekt pomoči otrokom z
učnimi težavami ter posebnimi potrebami, za katere je zgradila izobraževalni center sredi
malawijske vasice Mazembe.
V štirih letih smo torej za namene šolanja otrok v Afriki zbrali kar 712,44 €.

BRALNA PISMENOST
V šolskem letu 2014/2015 smo nadaljevali s projektom Bralna pismenost v okviru projekta
Zavoda RS za šolstvo SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL V
LJUBLJANSKI REGIJI.
Cilji projekta so bili:
- sistematični pristop pri razvoju vseh vrst pismenosti (bralne, naravoslovne, matematične, digitalne, finančne) v osnovni šoli;
- strokovna usposabljanja učiteljev, ravnateljev in drugih strokovnih delavcev za uporabo bralno učnih strategij;
- podpora in svetovanje učiteljem pri implementaciji bralno učnih strategij v pouk;
- izmenjava izkušenj med sodelujočimi, spoznavanje dobrih praks, medsebojne hospitacije;
- oblikovanje novih pedagoško-didaktičnih modelov poučevanja.
Naša šola si je glede na potrebe postavila operativni načrt, ki je vseboval tri ključna področja:
- razvoj branja z razumevanjem,
- razvoj bralnih zmožnosti učencev in
- povečan interes, motivacija za branje.
Nekaj učiteljev naše šole je hodilo na strokovna usposabljanja, ki jih je vodil Zavod RS za šolstvo, to znanje so predajali kolegom na šoli, tako je 20 učiteljev v pouk uvajalo različne aktiv48
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nosti s skupnim namenom izboljšati gornja tri področja. Aktivnosti smo na skupnih srečanjih
predstavili in pokazali, kje je viden napredek in katere aktivnosti so se izkazale kot uspešne.
Aktivnosti RAZVOJ BRANJA Z RAZUMEVANJEM:
- uvajanje samostojnega dela z učbenikom s pomočjo individualnih pisnih navodil,
- uvajanje miselnih vzorcev v vse faze pouka,
- uvajanje v sestavljanje kvizov,
- uvajanje in utrjevanje kompleksnih bralno učnih strategij,
- uvajanje barvnih opor – vprašanje/ podatek,
- preverjanje razumevanja po samostojnem branju neumetnostnega besedila,
- pouk z raziskovanjem, uvajanje samostojnega načrtovanje poskusa in utemeljevanje
ugotovitev na zastavljeno problemsko vprašanje,
- uvajanje nalog, ki spodbujajo kritično mišljenje,
- literarno poustvarjanje po analizi pravljic - narobe pravljica, kombinacija pravljic,
- učenci ob izdelovanju lutk zapišejo zgodbo in izdelajo svojo slikanico,
- zgodba o… (učenci pišejo enostavne, kratke zgodbe o določenih predmetih, živalih,
pojmih … in jih predstavijo),
- dramatizacija prebrane knjige.
Aktivnosti RAZVOJ BRALNIH ZMOŽNOSTI UČENCEV
- uporaba bralnih testov za pomoč učiteljem pri odkrivanju bralnih težav pri učencih,
- načrtno spremljanje učencev s slabše razvitimi bralnimi zmožnostmi,
- aktivnosti za izboljšanje bralnih zmožnosti (ID Potovanje v deželo besed in ID Potovanje v deželo črk; individualizacija in diferenciacija pri pouku).
Aktivnosti POVEČAN INTERES, MOTIVACIJA ZA BRANJE
- prebiranje knjig Leopolda Suhadolčana ob začetku pouka,
- minuta za branje v jutranjem krogu,
- minuta za branje v OPB,
- minuta za branje - branje v nadaljevanjih,
- minuta za branje pri urah dodatne strokovne pomoči,
- branje v nadaljevanjih,
- razredna knjižnica,
- ure tihega branja pri TJA,
- pravljični kotiček,
- bralni kotiček,
- priporočanje prebranih knjig sovrstnikom,
- spodbujanje bralne značke,
- spodbujanje angleške in nemške bralne značke,
- v okviru DSP učenec prebira knjige za bralno značko,
- obisk šolske knjižnice v okviru pouka (predmeta, OPB, JV, ur DSP …),
- Noč v knjižnici – poznopopoldansko branje za učence v knjižnici.
Ob zaključku je vsak učitelj evalviral svoje aktivnosti, skupaj pa smo izpostavili nekaj najpomembnejših pridobitev projekta:
- knjigobežnice,
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-

učitelji si znamo postaviti kazalnike in ovrednotiti svoje delo,
učitelji poznajo kompleksne bralno učne strategije in jih uporabljajo pri pouku,
učenci so pridobili na samostojnosti, sodelovanju in širini znanja,
učitelji so povečali ustvarjalnost pri poučevanju,
večji obisk knjižnice,
veselje do branja,
učenci širijo besedišče,
učenci so bolj motivirani za samostojno branje dodatne literature,
načrtno odkrivanje otrok s slabimi bralno zapisovalnimi zmožnostmi in iskanje oblik
pomoči,
učenci se znajo samostojno učiti in se samostojno učijo,
učitelji dajo več poudarka delu z miselnimi vzorci,
nove ideje, drugačni pogledi,
ozaveščeno razvijanje bralnih strategij.

Mlajši učenci so bili udeleženi v projektu Policist Leon svetuje.
Učenci razredne stopnje so sodelovali tudi v projektu za varnost v prometu Yumicar.

ŠOLSKI SKLAD
Ob zaključku šolskega leta 2014/2015 delo sklada ocenjujem kot izredno pozitivno, saj smo
zastavljeni cilj zbiranja sredstev presegli. V obdobju celega šolskega leta smo z donacijami
posameznikov ter z načrtovanimi zbiralnimi akcijami v sklad zbrali 3.400,98 €.
Poraba sredstev iz sklada je bila namenjena predvsem sofinanciranju šolskih dejavnosti (bivanje v CŠOD, zimska šola v naravi, delno pokrivanje stroškov kulturnih, športnih dni, ekskurzij, za prevoze na državna tekmovanja itd.).
Skupna poraba sredstev tako znaša 5.963,62 €. Za novo šolsko leto 2015/16 na računu sklada
ostaja na postavki matična šola 9.379,50 €, na postavki PŠ Unec pa 611,25 €.

Časopis UTRINKI 4
V šolskem letu smo ustvarjali e - šolsko glasilo Utrinki 5, kjer smo predstavili dogajanje in
utrip v našem šolskem prostoru. Projektov in natečajev je bilo ogromno, naši učenci in učitelji pa so dajali vse od sebe, da smo na šolski spletni strani dosledno poročali o dosežkih učencev na tekmovanjih v znanju ter športnih dosežkih, o dogajanju, kulturnih in športnih prireditvah ter projektih. Časopis Utrinki so kreirali učenci ob pomoči lektorice Irene Pavlič.
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J. PROJEKTI ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV
Učenci so organizirali dve zbiralni akciji papirja. Izkupiček 1. akcije so namenili za nakup papirja, izkupiček 2. akcije v maju (12.5. – 15.5.2015) pa je bil porabljen za organizacijo valete.
Organizirali so pustni ples ter predajo ključa.
Udeleževali so se čistilnih akcij ter akcij zbiranja plastičnih zamaškov, kartuš in baterij. Angažirali so se pri humanitarni akciji zbiranja rabljenih oblačil, izvajali pomoč starejših učencev v
OPB pri učenju ter večkrat obiskali starejše občane v Domu ostarelih v Cerknici.
Opozorjeni so bili na mirnejše in bolj kulturno uživanje hrane med malico in ustrezno ločevanje odpadkov.
Na zadnjem sestanku šolske skupnosti so podali pobudo, naj bi učenci na razrednih urah
konstruktivno podali svoje predloge in jih poenotili v okviru oddelčnih skupnosti. V sodelovanju z vodstvom šole bi zatem poiskali ustrezne rešitve. Delo ŠS ocenjujemo kot dobro, komunikacija je potekala tekoče.

K. DELO UČITELJSKEGA ZBORA
V tem šolskem letu se je pedagoški zbor sestajal vsak drugi torek od 7.00 do 8.00 ter na štirih
pedagoških konferencah (22. 08. 2014 uvodna pedagoška konferenca, 20. 11. 2014 problemska konferenca in zaključna konferenca 02. 07. 2015) in treh ocenjevalnih konferencah (27.
01. 2015 prva redovalna konferenca, 9. 06. (9. r), 18. 06. 2015 (1. – 8. r) zaključna redovalna
konferenca). 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.
V šolskem letu je bilo opravljenih 12 napovedanih rednih hospitacij. Ob koncu šolskega leta
sem pri urah geografije hospitirala učiteljico U. Lužar, ki je skupaj opravila 5 nastopov (12.
05. 2015, 01. 06. 2015, 09. 06. 2015, 11. 06. 2015 in 16. 06. 2015).
V šolskem letu 2014/15 so potekala medpredmetna srečanja učiteljev, kjer so načrtovali
dneve dejavnosti, tekmovanja, se pogovarjali o izbirnih vsebinah, učbenikih, učnih pripomočkih itd. Učitelji so se po aktivih sestajali enkrat mesečno. Na predmetnih aktivih so pregledali merila in kriterije za ocenjevanje znanja (v avgustu 2014). Po posameznih področjih so
učitelji pregledali standarde po predmetih, ugotovili, kje in kako se nadgrajujejo. Ugotovili so
tudi, da med izbirnimi vsebinami iz učnega načrta najlažje izbira vsak učitelj sam pri svojem
predmetu oz. glede na interes učencev v oddelku. Informacije o novostih na področju poučevanja, metodah, oblikah dela, novostih v učnem načrtu, IKT si lahko izmenjujejo na aktivih
po predmetnih področjih.
Na PŠ Unec so učenci skrbeli za šolski eko vrt. Po načelu trajnostnega kmetijstva so se ob
delu na vrtu učili, pridelovali lastne pridelke in semena ter skrbeli za varčno ravnanje z vodo
ob skrbi za vrt. Svetovni dan hrane so učenci obeležili v različnih delavnicah po razredih (pripravili palačinke, sadno solato, marmelado, izdelali kuhinjske podloge za posodo itd.).

Srečanja po aktivih
Aktiv 1. triade se je v šolskem letu 2014/2015 sestal 5-krat (zaradi neustreznih vremenskih
pogojev in organizacijskih vzrokov so se nekatere dejavnosti premaknile v naslednji mesec;
zaključna ekskurzija na kmetijo pri Petrovih v Narin za 1. a, 1. b in 3. a na Rakeku je odpadla
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zaradi nepredvidene bolezni izvajalcev programa, zato so učiteljice z učenci obiskale živalski
vrt Ljubljana).
Aktiv 2. triade se je v š. letu 2014/2015 sestal 4-krat (v avgustu 2014 člani pregledajo in potrdijo kriterije ocenjevanja po predmetih, v maju načrtujejo dneve dejavnosti, tekmovanja itd.
za naslednje š. leto).
Naravoslovni aktiv se je sestal 3-krat (za izdelavo raziskovalnih nalog se bomo odločili glede
na interes učencev ob začetku novega šolskega leta).
Družboslovni aktiv se je sestal 6-krat (zaradi načrtovanja obeležitve leta Rudolfa Maistra,
razpisa JSKD – Kulturna šola, oblikovanja in potrditve seznama učbenikov, načrtovanja dejavnosti itd.) Zaradi neugodnih vremenskih razmer se UNESCO projekta Jezik, kultura in tradicija 7.11.2014 v Škofji Loki nismo udeležili.
Športni aktiv se je sestajal mesečno (pregled dejavnosti in načrtovanje dela za naslednji mesec, tekoča problematika).
Aktiv OPB se je sestal 4-krat (načrtovanje dela v OPB, nabava materialov, reševanje tekoče
problematike, projekti, študijske skupine).
Aktiv DSP se je sestajal mesečno (priprava individualiziranih programov in evalvacij za učence
z DSP, sklicevanje sestankov strokovnih skupin, priprava prilagoditev za NPZ, sodelovanje z
zunanjimi institucijami, …).
Aktiv ODDELČNIH SKUPNOSTI poroča, da so bile izvedene po večini vse zastavljene aktivnosti, razen v 1. in 2. razredu niso bile izvedene delavnice LAS, v 5. razredu ni bilo izvedeno delo
po priročniku Kako naj rešim problem?, v 6. razredu niso bile izvedene delavnice v okviru
varne rabe interneta, v 9. razredu delavnice 10 korakov za boljšo samopodobo.

Sestanki Unesca
Septembra 2014 je koordiniranje UNESCO ASP mreže šol na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek prevzela ga. Martina Hiti. Dvodnevnega srečanja koordinatorjev, ki je bilo novembra na Bledu,
se zaradi družinskih obveznosti ni mogla udeležiti. Udeležila pa se je dveh Unesco srečanj
središča Ljubljana, 6. januarja in 16. februarja 2015.
V šolskem letu 2014/ 15 smo Unesco kotiček premestili na vidnejše mesto v jedilnico. Tam je
sedaj nameščena Unesco tabla s himno in štirimi stebri ter oglasna deska, na kateri sprotno
objavljamo obeležitve dnevov dejavnosti, aktualne informacije in dogajanje na šoli. Ohranili
smo nacionalni Unesco status in dobili potrdilo.
V tem letu smo imeli sedem Unesco sestankov:
- 26. 9. 2014 smo načrtovali dejavnosti za ENO-DREVESIJADO.
- 1. 10., 24. 3. in 17. 5. smo imeli na podružnični osnovni šoli sestanka na temo šolski
EKO vrt.
- 13. 1. smo z vodji posameznih aktivov dopolnjevali evalvacijski vprašalnik za ohranitev statusa Unesco šole, pregledali poročila obeleženih dni ter predlagali možnost za
sestavo Unesco tima, ki bo v pomoč in podporo koordinatorici pri vodenju dejavnosti
na šoli.
- 5. 5. je koordinatorica strokovnim delavcem predstavila idejni osnutek projekta Modrost in mladost ˝Z roko v roki˝, ki ga bomo izvajali v naslednjem šolskem letu.
- 30. 6. je celoten učiteljski zbor načrtoval dejavnosti v sklopu projektnega tedna na
temo Modrost in mladost; Z roko v roki, sodelovanje na nacionalnih in mednarodnih
projektih Unesco ASP mreže, obeležitve mednarodnih in svetovnih dni, desetletij, let.
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Organizirala se je tudi ožja skupina, ki bo v sklopu Unesco kluba sodelovala pri aktivnostih v naslednjem šolskem letu (A. Šircelj Istenič, J. Bombač, M. Čuk, B. Modic).
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L. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
Veliko časa in energije je bilo letos namenjeno delitvi kolektivnega znanja in izvedbi delavnic
Učitelj – učitelju.
9. 9. 2014

Seminar za mentorje otroških parlamentov: Izobraževanje in poklicna orientacija 1. del) ZPMS Ljubljana.

30. 9. 2015

Seminar za mentorje otroških parlamentov: Izobraževanje in poklicna orientacija 2. del) ZPMS Ljubljana.

18. 9. 2014

Izobraževanje Učitelj – učitelju – ITALIJANŠČINA (S. Rebec).

30. 9. 2014
13. 1. 2015
7. 4. 2015
16. 6. 2015
30. 6. 2015

Delovna srečanja bralne pismenosti (ZRSŠ)-

5. 11. 2014
4. 3. 2015
10. 6. 2015

Projekt Bralna pismenost, Tjaša Prudič.

10. 11. 2014

Zborovski seminar (T. Habe); JSKD Cerknica, OŠ Stari trg.

11. 11. 2015

Varstvo pri delu; Lipovec d.o.o.

12. 11. 2014

Mednarodna konferenca EDID; Kako začeti nemogoče (Miška
d.o.o, Laško).

14., 15.11.2014
20., 21. 3. 2015

Načrtovanje in izvajanje zahtevnejših likovnih nalog (ZRSŠ).

19. 11. 2014
15. 4. 2015

»Čokolada v kuhinji« (Filco, Ljubljana).
»Sodobne sladice malo drugače« (Filco, Ljubljana).

21., - 22. 11. 2014

Posvet Društva športnih pedagogov, ZDŠPS, Maribor.

25. 11. 2015
7. 4. 2015

Simpozij »Branje je potovanje/tudi za najstnike«; DBZS, Ljubljana.
Simpozij »Od klasične do virtualne knjižnice za otroke in mladino«
in ogled slovenskega knjižnega sejma.

27. 11 .2015
17. 3. 2015
19. 5. 2015

Moteči dejavniki; Tjaša Prudič.

8. 12. 2014

Učitelj in učenec: zaveznika v dialogu, veselju in dobrosti (Slavko
Rebec, GŠ Postojna).

22. 12. 2014

Dve učiteljici sta zaključili študij inkluzivne pedagogike (Anja Šircelj Istenič, Barbara Geržina).

20. 1. 2015

Z odnosno kompetenco do osebne avtoritete; Familylab (Darja
Barborič Vesel).
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11. 2. 2015

Skupno srečanje učiteljev sosednjih občin 1. triade v Starem trgu.

12. 2. 2015

Varuh otrokovih dolžnosti, Marko Juhant.

5. 3. 2015
9. 3. 2015
18. 3. 2015

Predstavitev novosti za 1. triado založbe Rokus – Klett.

7. 3. 2015

Ustvarjalna slovenščina (Simpozij slavistov); Rokus, Brdo pri
Kranju.
Družina v stiski (Aleksander Zadel, ŠG Vipava, ŠK Koper).

17. 3. 2015

Požarna varnost (Žiga Sterle).

28. 3. 2015

Priprava na tekmovanje za »Zlato kuhalnico« (Turistična zveza
Slovenije, Kamnik).

9. 5. 2015

Storyline (Lea Nakrst, Domžale).

11. 5. 2015

Svetovanje in praktični prikaz del na šolskem vrtu (Tamara Urbančič, projekt Šolski vrt).

13. 5. 2015

Psihopatologija v šoli; Patricija Verbič.

16. 5.2015

Strokovna ekskurzija na Glossglockner.

30. 6. 2015

Linpilcare (Tomaž Kranjc in Barbara Lesničar).

30. 6. 2015

Delo s šolskimi zbori (Damijan Močnik, Zavod S. Stanislava, Ljubljana).

celo šolsko leto

Učitelji so se udeleževali srečanj v okviru študijskih skupin, bili
prisotni na različnih predstavitvah učnih gradiv, ki jih pripravljajo
različne založbe itd.

Predavanja in delavnice za tehnični kader
januar 2015

Povezovanje in timsko
sodelovanje

Izobraževanje Patricije Verbič.

maj 2015

Razreševanje težav na
čustvenem nivoju

Udeleženci so se pogovarjali in raziskovali občutke in njihove odzive. Z
delavnicami so ozaveščali pomen občutkov in njihovo vlogo pri reakcijah v
odnosih z drugimi osebami.

4. 11. 2014

Seminar »Obveznega
označevanja alergenov«

Udeležile so se ga: Marija Opeka,
Zdravka Penko, Marija Hiti.
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13. 11. 2014

Varstvo pri delu

V prostorih naše šole je potekalo izobraževanje o varstvu pri delu (za posamezne delavce šole).

16. 1. 2015

E- pošta (Vesna Dedić,
Lopolis

V prostorih naše šole je potekalo izobraževanje za delavce uprave šole.

22. 1. 2015

E – dnevnik (Jana Sirc,
Lopolis))

29. 6. 2015

Kuharska delavnica,
Slavica Smrdel, OŠ Prestranek

Delavnice so se udeležile: Marjana
Švigelj in Zdravka Penko.

Obiski inšpekcij v š. letu 2014/2015:
DATUM
25. 8. 2014

INŠPEKCIJA
Ministrstvo za obrambo
Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami

10. 10. 2014

Ministrstvo za zdravje
Zdravstveni inšpektorat RS

17. 10. 2014

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Inšpektorat RS za delo
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PREGLED
Namen nadzora je bil preveriti organizacijo ter kadrovsko in materialno popolnjenost ekip, usposabljanje in razporejanje pripadnikov CZ, opremo za
osebno in skupinsko zaščito ter znake
za alarmiranje.
Nadzor je bil opravljen z namenom
preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki
ureja področja: nalezljivih bolezni,
zdravstvene ustreznosti pitne vode,
minimalnih sanitarno zdravstvenih
pogojev v dejavnostih na področjih
vzgoje, izobraževanja. Pregled dokumentacije o ukrepih za varstvo pred
legionelo.
Nadzor je bil opravljen z namenom
ugotoviti spoštovanje določb delovnopravne zakonodaje v zvezi z zaposlenimi delavci (pregled pogodb za določen čas) in usmeritvijo predvsem glede
preverjanja izpolnjevanja pogojev zaposlenih delavcev, ki zasedajo delovna
mesta v zvezi s pripravo hrane na šoli.
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17. 2. 2015

Ministrstvo za obrambo
Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami

4. 11. 2014
9. 12. 2014
20. 5. 2015

Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano

27. 1. 2015

Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor

Nadzor je bil opravljen na podlagi podane prijave z namenom preveriti izvrševanje ukrepov in stanje varstva pred
požarom za telovadnico OŠ »Jožeta
Krajca« Rakek. V postopku je bilo ugotovljeno, da zavezanec ni storil kršitve
Zakona o varstvu pred požarom, saj
niso odkrite nepravilnosti.
Kontrola zdravstveno higienskega režima šolske kuhinje na obeh šolah,
skladiščnih prostorov ter prostorov za
zaposleno osebje. Preverjanje HACCP
sistema, evidenc notranjega nadzora,
označevanje vsebnosti alergenov v
ponudbi jedi na jedilniku in odvzem
vzorcev živil za mikrobiološko preiskavo. Oba pregleda sta ugotovila primeren higienski režim.
Nadzor je bil opravljen z namenom, da
se ugotovi varnost starega objekta,
namenjenega športni vzgoji učencev.
Pregled je ugotovil, da ga po določbi
154. člena Zakona o graditvi objektov
ni mogoče obravnavati kot nevarno
gradnjo.

KADROVSKE MENJAVE MED ŠOLSKIM LETOM:










zaključitev delovnega razmerja: Katja Smrdelj Zafred z 31. 08. 2015 (odpoved zaradi
neustrezne izobrazbe); Patricija Verbič z 31. 08. 2015 (odpoved zaradi ukinitve delovnega mesta); Martina Istenič s 01. 08. 2015 (zaradi upokojitve);
krajša bolniška odsotnost: Martina Hiti (12. 12. 2014 – 31. 12. 2014);
daljše bolniške odsotnosti: Jolanda Cerkvenik (23. 02. 2015 do vrnitve z bolniškega
dopusta); Marija Hiti (01. 04. 2015 do 13. 07. 2015);
za določen čas sprejeti v delovno razmerje: Klemen Žerjav, zaposlen od 01. 09. 2014
do 31. 12. 2014 (nadomeščal Barbaro Geržina na bolniški); Benčina Erika, zaposlena
od 12. 12. 2014 do 31. 12. 2014 (nadomeščala Martino Hiti na bolniški); Urša Lužar,
zaposlena s 09. 03. 2015 za polni delovni čas (nadomešča Jolando Cerkvenik na bolniški); Nataša Modec, zaposlena od 01. 06. 2015 do 13. 07. 2015 za krajši delovni čas
(nadomeščala Marijo Hiti na bolniški); od 01. 08. 2015 do 31. 08. 2016 za krajši delovni
čas (80% - zaradi notranje prerazporeditve in nove zaposlitve);
za nedoločen čas sprejeti v delovno razmerje: Zdravka Penko s 1. 10. 2014; Denisa Golić s 01. 10. 2014 zaposlena za nedoločen čas; Denisa Golić, zaposlena od 01. 06. 2015
do 13. 07. 2015 za polni delovni čas, od 01. 08. 2015 dalje za polni delovni čas;
porodniški dopust: Barbara Geržina (do 08. 12. 2014);
od 01. 09. 2014 do 31. 12. 2014 smo preko javnih del zaposlili Heleno Truden. Od 01.
02. 2015 do 30. 06. 2015 smo preko javnih del zaposlili Simono Debevec; od 01. 02.
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2015 do 15. 04. 2015 smo preko javnih del ponovno zaposlili Heleno Truden; od 16.
04. 2015 do 30. 06. 2015 smo preko javnih del zaposlili Alenko Tomazin.
N. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba je delovala na naslednjih področjih:
a. Odkrivanje in pomoč učencem z učnimi težavami: Na podlagi dela v skladu s Konceptom
dela učne težave v osnovni šoli smo tudi 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. Svetovalna delavka je spremljala delo oseb, ki na
šoli opravljajo učno pomoč (izvajalke ISPU ur, izvajalke dopolnilnega pouka), jim svetovala in nekaterim organizacijsko urejala njihovo delo. V okviru omenjenega je bila učna
pomoč nudena 26 učencem. Ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja je za negativno
ocenjeno učenko 7. razreda skupaj z oddelčnim učiteljskim zborom pripravila načrt pomoči in tedenske razporede dela, da je učenka do konca leta popravila negativne ocene
iz 4 predmetov in osvojila sprotno snov. Ob kontinuiranem delu in sledenju smernicam
koncepta dela z učenci z učnimi težavami je delo z otroki letos še bolj načrtovano, posredovanje informacij boljše, lažje ugotavljamo dosežke otrok, razviden je potek in učenčev
razvoj, sodelovanje s starši pogostejše in sodelovanje med učitelji boljše. Aprila je v soglasju s starši v 3. a in 3. b razredu izvedla diagnostični narek Matevž in bralni test. Slabše
rezultate je doseglo kar nekaj učencev. Starši so se odzvali povabilu na vpogled ter tako
skupaj s svetovalno delavko začrtali nadaljnje sodelovanje. Učence 1. triade je testirala s
testom ocenjevalna shema bralne pismenosti (1. in 2. razred) ter morebitne slabše rezultate sporočila staršem in učiteljicam, s katerimi so skupaj načrtovale nadaljnje delo. Za
štiri učence je pripravila tudi izvirni projekt pomoči in aktivno sodelovala s svetovalnim
centrom za otroke, mladostnike in starše. Ob zaključku š. leta je zbrala evalvacije dela z
učenci z učnimi težavami, evidentirala učence, pri katerih učne težave ostajajo, in predvidela delo v prihodnjem šolskem letu.
b. Šolska kultura, vzgoja, klima, red: Svetovalna delavka je sodelovala pri razreševanju aktualne problematike in konfliktnih situacij na šoli. Le-te je obravnavala individualno ali v
timu z razredničarko, posameznimi učitelji ali ravnateljico. Večkrat je bila v vlogi svetovalca razredničarki ali učiteljem, nekajkrat pa je bila tudi mediatorka v konkretnih situacijah, sodelovala je pri obravnavi določene teme ali problematike v okviru razrednih ur, ob
težji problematiki predlagala sklic oddelčnega učiteljskega zbora. V letošnjem letu so bili
izrečeni 3 vzgojni opomini. Razrednikom je pomagala pripraviti individualizirane načrte za
te učence in bila aktivna pri spremljanju napredka učenca in pri sodelovanju s starši. Starše smo ozaveščali o osnovnih vzgojnih načelih, o učinkovitem delu, skupaj z njimi in njihovimi otroki smo začrtali kratkoročne cilje, ki jih želijo doseči. Pri individualnem sodelovanju s posameznimi učitelji je skušala senzibilizirati posamezne učitelje za zaznavanje
posledic lastnega delovanja v razredu, za postavljanje meja in hkrati dajanja občutka
sprejetosti. Pripravila je tri delavnice za učiteljski zbor na temo vzgoja, red, kultura in klima (27.11.2014, 17.3.2015 in 19.5.2015). Na prvi smo skupaj z učitelji pregledali Smernice za odkrivanje, preprečevanje in obravnavo nasilja na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek, izpostavili varovalne faktorje šole pri pojavu nasilja in ogrožujoče šolske dejavnike za pojav
nasilja ter jih ovrednotili. Izpostavili smo tudi nekaj motečih dejavnikov in se dogovorili za
nadaljnje skupno ravnanje. Na drugi smo pregledali dogovore glede motečih dejavnikov,
ki smo jih izpostavili na prvem, v drugem delu pa Pravila šolskega reda z namenom ovrednotiti naše delo v skladu z našimi dogovori in ugotoviti, kje smo še šibki oz. na katerih
področjih moramo biti še posebej pozorni. Na tretji delavnici je potekala predstavitev
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članka Tomaža Veca: Napačna prepričanja in miti o vedenjskih težavah, spregovorili smo
o namenu uveljaviti nov pravilnik za obravnavo medvrstniškega nasilja in ugotovili, da takim smernicam že sledimo.
c. Svetovalna delavka je v razredih 3. a, 4. a in 4. in 5. b izvedla razredno uro na temo pravice in odgovornosti, pravila. V 3. a nadaljevala s pravico do varnosti, do zaščite pred poškodbami, zanemarjanjem in zlorabami, pravico do spoštljivega ravnanja. V 5. a razredu
je izvedla razredno uro na temo samonadzor, v 7. a pa so na razredni uri iskali načine
komunikacije, ki krepijo medosebne odnose. Večkrat je vstopala v 5. a razred in z različnimi oblikami, aktivnostmi želela ovrednotiti pomembnost lastnega vpliva na delo skupine in počutje v njej. V soglasju s starši je pripravila tri 90-minutne delavnice, ki so potekale po pouku z namenom razvijanja medosebnega sodelovanja, timskega dela, povezovanja razreda, sprejemanja različnosti in urjenja spoštljive medosebne komunikacije. V sodelovanju z LAS je višji kriminalist Aleš Bartol izvedel delavnico za učence 9. razredov na
temo mladi in droga. V okviru projekta safe.si je razrednikom ga. Tjaša Prudič ponudila
razredno uro ob dnevu varne rabe interneta, katere tema je bila skupaj za prijaznejši internet. Staršem in učiteljem smo ponudili predavanje Marka Juhanta (Varuh otrokovih
dolžnosti). S spodbujanjem prostovoljstva je krepila vrednote nenasilja ter s prostovoljstvom nadaljevala v sobi sodelovanja, ki se je izkazala za odličen način povezovanja in
skupnega učenja. S CSD Cerknica je sodelovala pri reševanju socialne problematike, enega otroka smo v soglasju s starši namestili v VIZ Veržej. V letošnjem letu je bilo zaznati
več neprimernih vedenj kot v preteklem letu. Skupaj z učitelji je svetovalna delavka izoblikovala smernice dela v okviru oddelčnih skupnosti, katerih skupna tema ostaja nenasilna komunikacija in ustrezno reševanje konfliktov, dodali pa smo varno rabo interneta
in medosebne odnose. V nižjih razredih bomo skušali delati na izvršilnih funkcijah.
d. Delo z učenci s posebnimi potrebami: sodelovanje v delovnih skupinah za izdelavo in
izvajanje IP za učence s posebnimi potrebami, pisanje sklepov o imenovanju strokovnih
skupin, prisotnost na uvodnih, polletnih in evalvacijskih sestankih strokovnih skupin, vodenje evidence otrok s posebnimi potrebami, sodelovanje in svetovanje staršem pri vložitvi zahteve za začetek postopka usmerjanja, sodelovanje z zunanjimi institucijami. Ob
zaključku šolskega leta je bilo na naši šoli 29 otrok s posebnimi potrebami usmerjenih v
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V začetku junija je šolanje na naši šoli zaključil en učenec s posebnimi potrebami, ki je bil nameščen v vzgojni
zavod. Celo leto smo z vključevanjem v oddelek spremljali učenca Lenarta Skuka, sklicevali strokovno skupino in skupaj s spremljevalcem zapisali evalvacijo dela.
e. Delo z nadarjenimi učenci: organizacija testiranja, sodelovanje s starši in učitelji pri izdelavi IP, seznanjanje s ponudbo natečajev, evalvacija IP-jev, vodenje postopka o dodelitvi
statusa športnika/umetnika. V letošnjem šolskem letu je število v prejšnjih letih identificiranih nadarjenih 53. Za te učence so razredniki kot nosilci IP-ja s pomočjo oddelčnega
učiteljskega zbora pripravili IP-je. Pri pripravi IP-ja so si pomagali z razgovorom, ki so ga
ob začetku leta opravili z nadarjenimi učenci in njihovimi starši, tam so pregledali lanskoletno evalvacijo ter začrtali smernice nadaljnjega dela. Ob zaključku šolskega leta je svetovalna delavka evalvirala izvajanje Koncepta dela z nadarjenimi učenci na šoli, in sicer so
slednji skupaj s starši izpolnili kratko anketo, ki je na 4-stopenjski lestvici dala pozitiven
rezultat oz. izraženo zadovoljstvo z izvajanjem koncepta. Junija so učitelji evalvirali izvajanje individualiziranega programa nadarjenih učencev in zapisali njihove dosežke. Letošnjim nadarjenim učencem 9. razreda smo izdali poročilo učenca oz. učenke o področjih
prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih. Nadarjene učence 8. in 9. razreda
smo odpeljali na Jesenske raziskovalno – ustvarjalne delavnice na Škofijsko klasično gimnazijo, nadarjene učence od 5. do 7. razreda pa na srečanje nadarjenih učencev v Postojni. Delavnice za nadarjene učence 4. in 5. razreda niso bile izvedene. V tem šolskem letu
59

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/15

f.

g.

h.

i.

je za status športnika ali umetnika zaprosilo 5 staršev učencev naše šole, vsem petim
učencem je bil status odobren. Svetovalna delavka je nadaljevala s koordinatorstvom regijskega srečanja mladih raziskovalcev in bila mentorica 3 nadarjenim učenkam, ki so pripravile raziskovalno nalogo Branje in temperamenti.
Vpis šolskih novincev in priprava staršev: roditeljski sestanek za starše prvošolcev, pogovori, vpis v februarju, izvedba odložitve šolanja. Šolske novince smo vpisovali 16. in 18.
februarja 2015, vpisat se je prišlo 33 otrok, od tega je bilo 1 učencu odloženo šolanje. Dva
učenca pa se nista vpisala na našo šolo. Poleg tega so še 3 učenke, ki jim je bilo v lanskem
letu odloženo šolanje. Od 33 otrok jih bo 12 obiskovalo podružnično šolo na Uncu, 22 pa
matično šolo. Starše prvošolcev smo povabili na dva roditeljska sestanka (14. aprila 2015
smo jih seznanili z organizacijo šole in dela v 1. razredu, značilnostmi otroka ob vstopu v
šolo in s pomenom branja in pripovedovanja pravljic, na drugem, 9. junija 2015, pa z delom v 1. triletju, učbeniki in učnimi pripomočki ter spregovorili o prvem šolskem dnevu).
Maja smo na vlogo staršev izpeljali tudi odložitev šolanja za 1 učenca. V letošnjem letu
(2014/15) se na šolo ni vpisal noben učenec, ob koncu š. leta pa se iz naše šole izpisujeta
2 učenca.
Poklicna orientacija: seznanjanje učencev in staršev z vsebinami poklicne orientacije
(priprava uvodne ure v poklicno orientacijo, predstavitev postopka vpisa, seznanitev staršev otrok 8. razreda z vsebino poklicne orientacije, s potekom dela v šoli), timska obravnava in svetovanje, razgovori s starši in učenci, roditeljski sestanek ob Razpisu 2015, posodabljanje internetne strani in oglasne deske. V 7. razredih je svetovalna delavka v okviru pouka DKE učence seznanila, da je merilo ob primeru omejitve vpisa število točk, ki jih
učenci zberejo z zaključnimi ocenami od 7. do 9. razreda. V 8. razredu je pripravila uvodne ure v poklicno orientacijo, na katerih so učenci razmišljali o svojih učnih navadah, interesih, sposobnostih, zdravju, spoznavali dejavnike poklicnega izbora, shemo srednjih
šol ter možnosti srednješolskega izobraževanja v Sloveniji, nato pa na spletni strani raziskovali obstoječe poklice. V 9. razredih je svetovalna delavka izvedla 4 ure poklicne orientacije na temo razmišljanja o sebi, o svojih interesih, skupaj so pregledali razpis in njegovo vsebino. Marca so skupaj z učenci izpolnili vpisne liste, možnost individualnega razgovora so imeli tudi vsi starši. Za učence 8. in 9. razreda je pripravila tehnični dan Poklici,
kjer sta se predstavili Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna in Šolski center Postojna, učenci pa so imeli možnost spoznati poklice v okoliških podjetjih in ustanovah Vrtec
Martina Krpana, Valkarton, Knjižnica Jožeta Udoviča, Relief grafika, NLB poslovalnica Rakek itd. Učence smo povabili tudi na Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva v okviru
Gospodarske zbornice. V januarju se je 23 učencev in učenk 8. in 9. razreda udeležilo
predstavitev poklica vojaka in možnosti zaposlovanja v slovenski vojski.
Socialno-ekonomsko področje: subvencioniranje šolske prehrane, šole v naravi ter sodelovanje z zunanjimi institucijami (ZPM, RK, CSD, ZD, ...). Starše smo napotili na CSD ali pa
jim pomagali izpolniti vlogo za pridobitev sredstev iz šolskega sklada Rakec. Starše otrok,
ki so se udeležili zimske šole v naravi, smo obvestili o možnostih subvencioniranja s strani
CSD-ja. Za letno šolo v naravi smo starše obvestili, da jo MIZS subvencionira socialno
ogroženim otrokom. V letošnjem letu smo večkrat sodelovali s CSD tudi pri spremljanju
nekaterih družin in pri sumu nasilja nad otrokom. S CSD smo sodelovali tudi pri zbiranju
prijav za počitniški program, omogočili smo jim tudi predstavitev po razredih.
Drugo: vodenje šolske skupnosti, projekt Prostovoljstvo, vodenje šolskega projekta Bralna pismenost ter urejanje zbornika, organizacija gostovanja predstavnikov ZRSŠ na naši
šoli v okviru projekta BP, torkovi sestanki in priprava nanje, organizacija izobraževanj,
predavanj, vodenje delavnic, organizacija Regijskega srečanja mladih raziskovalcev, vodenje Notranjskega aktiva svetovalnih delavk, urejanje dokumentacije šolskega sklada
Rakec, sodelovanje na šolskih prireditvah, pedagoške konference, pomoč pri NPZ-jih, vo60
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denje aktiva oddelčnih skupnosti, delo v okviru UNESCO, delo znotraj projekta Roden,
sodelovanje z UNICEFOM,
j. O. ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica deluje na dveh lokacijah: v matični šoli in enkrat tedensko na podružnični šoli
Unec.
V šolskem letu 2011/2012 smo pričeli z evidentiranjem knjig v programu COBBIS in vodimo
le eno enotno inventarno knjigo. Skupna prirast knjižnega gradiva v šolskem letu 2014/2015
(nakup, dar, stari fond) je 479 enot gradiva.
V letošnjem šolskem letu smo zaključili z urejanjem šolskega arhiva starih knjig.
Število vseh knjižnih enot, vpisanih v program COBBIS, je 14946. Dodatno je bilo iz starega
fonda vneseno v program COBBIS 333 enot knjižničnega gradiva.
Prirast neknjižnega gradiva:
CD-romi
0

CD
2

Videokas.
0

Avdiokas.
0

DVD
1

Avdiokas.
89

DVD
79

Skupno število enot neknjižnega gradiva:
CD-romi
99

CD
83

Videokas.
240

ARHIV
V letošnjem letu smo uredili arhiv starih knjig.
V podlokaciji arhiv se trenutno nahaja 563 vpisanih knjig v COBBIS, odpisanih je 1307 knjig.
Revije in časopisi: 40
Število skupno izposojenih knjig je 2425.
Obisk:
-

Rakek:
Unec :
Skupaj:

1222 obiskov
830 obiskov
2052 obiskov

V šolskem letu 2014/2015 smo poskrbeli za prirast knjižničnega gradiva tako na matični šoli
kot PŠ Unec, in sicer v vrednosti 892,20 € za obe šoli (knjige, cd, dvd).
Največ je bilo izposojenih leposlovnih knjig za starostno stopnjo cicibani in pionirji.
Izposoja je potekala po urniku, na Uncu ob torkih.
Učbeniški sklad
Učbenike si je v preteklem šolskem letu izposodilo 221 učencev.
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Bibliopedagoško delo
V šolskem letu je bilo izvedenih:
-

na matični šoli Rakek:
na PŠ Unec:
VVZ Martin Krpan:

49 PU KIZ
20 PU KIZ
2 PU KIZ

Bralna značka
Srečanj za BZ se je udeleževalo 33 učencev, BZ je osvojilo 32 učencev. Zlati bralci so postali
Blaž Banfi, Veronika Godeša, Eva Jelinčič, Sara Vuzem, Kristina Oton. Vsi so prejeli knjižno
nagrado Društva BZ Slovenije ter se 20.6.2015 udeležili nagradnega izleta v Gardaland v
organizaciji DPM Cerknica.

P. DELO RAČUNALNIČARJA
Učiteljica računalničarka – organizatorka informacijskih dejavnosti je v sodelovanju z vodstvom šole vzpodbujala in usmerjala izobraževanje učiteljev za uporabo informacijske tehnologije, nudila individualno pomoč učiteljem in učencem, spremljala novosti na področju
računalništva, skrbela za uporabo licenčne programske opreme na šoli ter njeno delovanje.
Del delovnega časa je namenila tudi tehnični pomoči vodstvu šole.
Z učitelji so obnavljali šolsko spletno stran s svežimi informacijami, dogodki, fotografijami in z
video vsebino. Sodelovala je z različnimi aktivi in izvajala interesno dejavnost – računalniški
krožek za učence iz podružnične šole. Pripravila in oblikovala je različna priznanja in pohvale
ter pomagala pri oblikovanju šolskega koledarja.
Učencem je omogočila uporabo računalniške učilnice za njihovo delo ter jim pomagala pri
nastalih tehničnih težavah.
V šolskem letu 2014/2015 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.
Šolo smo opremili s šestimi novimi računalniki (dva iz razpisa MIZŠ za novo opremo). Štiri
računalnike smo namenili učiteljem, po enega pa v pisarno poslovne sekretarke ter v računovodstvo. Kupili smo tudi LCD monitor, tri projektorje in tiskalnik. Zamenjane računalnike,
ki so bili še uporabni, smo razporedili v druge prostore in so namenjeni učiteljem.
V tem letu se je kupilo računalniške programe za kuhinjo (Saop) in modul E – arhiviranje.
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R. ŠOLSKA PREHRANA
Število obrokov:

Zajtrk
Malica
Kosilo
Malice zaposleni
Kosila zaposleni

Rakek
24
236

Unec
7
39

150
(od tega 23 za PŠ Unec)
7
3

Skupaj
31
275
150
7
3

Dietno prehrano se je pripravljalo za 9 učencev z alergijami, za 7 učencev brezmesne malice.
Dva učenca na šoli nista prejemala nobenega obroka, ostali učenci pa so imeli na šoli vsaj en
obrok na dan. Število malic in kosil se med letom ni bistveno spreminjalo in je bilo konstantno. Cene obrokov šolske prehrane so ostale enake, kot so bile sprejete na svetu šole
31.08.2012 (kosila).Po sklepu sveta šole so cene obrokov sledeče: malica (0,80 €), kosilo za 1.
triado 2,00 € (1. – 3. r.), 2. triado 2,20 € (4. – 6. r), 3. triado 2,40 € (7. – 9. r) in zajtrk 0,55 €
(učenci jutranjega varstva). Subvencijo za malico je imelo 160 učencev, do brezplačnega kosila pa je bilo upravičenih 9 učencev.
Pri pripravi jedilnikov smo upoštevali smernice zdrave prehrane – energijsko in hranilno ter
zdravstveno ustreznost ponujenih obrokov, želje otrok, prilagoditev jedilnika glede na dejavnosti šole. Jedilnik je bil redno objavljen na spletni strani šole in oglasnih deskah po hodnikih,
diete (alergija na mleko in oreščke) pa smo učencem dali v pisni obliki.
Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili vključeni v projekt Shema šolskega sadja. V ta namen
so od 3. septembra 2014 dalje imeli vsi učenci enkrat na teden - ob sredah - poleg šolske
malice na voljo brezplačen dodaten obrok sadja in zelenjave. Izvedli smo 36 delitev sadja in
zelenjave ter učence s tem še dodatno spodbujali k uživanju le-tega. Vzporedno s tem so vse
leto potekale promocijske aktivnosti v zvezi s sadjem in zelenjavo.
Junija smo za 19 švedskih učencev in 4 spremljevalce pripravljali malico in kosila s poudarkom na slovenski kulinariki.
S 13. decembrom 2014 se je pričela uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju
informacij o živilih potrošnikom. Ena izmed zahtev le-te je tudi obvezno označevanje alergenov v šolah, zato smo šolski jedilnik, objavljen na šolski spletni strani in na oglasni deski v
jedilnici, začeli s tem datumom označevati z alergeni. Učencem z alergijami smo kot doslej
pripravili dietni jedilnik. Kuharica Marija Hiti in vodja šolske prehrane Marija Opeka sta se
udeležili seminarja Obvezno označevanje alergenov.
Kuharici Zdravka Penko in Marija Hiti sta se med letom izobraževali na temo diet in se udeležili delavnice Z roko v roki do kakovostnih obrokov.
Izobraževanje za kuharici v zvezi z HACCAP sistemom je izvedla vodja šolske prehrane.
V letošnjem šolskem letu smo imeli dva pregleda (4. 11. 2014, 20. 05. 2014) z Zavoda za
zdravstveno varstvo Ljubljana. Pri pregledu je bila opravljena kontrola higienskega režima
šolske kuhinje, vključno s preverjanjem HACCP sistema in odvzem vzorcev živil za mikrobiološko preiskavo. Ob pregledu je bil ugotovljen primeren higienski režim.
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S. DELO S STARŠI
Govorilne ure in roditeljski sestanki ter druge oblike sodelovanja s starši so potekali po načrtu v LDN. Od enega starša smo konec šolskega leta prejeli zahtevo po informacijah javnega
značaja ter pritožbo na odgovor, drugače pisnih pripomb staršev ni bilo. Vse nastale težave
smo rešili na skupnih srečanjih. Starši so neredko delo učiteljev in vodstva tudi odkrito pohvalili. Starše smo celo šolsko leto vabili na številne prireditve, delavnice, predavanja, skupne
sestanke. Za starše smo pripravili naslednja predavanja:




06. 03. 2014 – Spoznajmo učenje za starše učencev 3. in 4. razreda; Tjaša Prudič
marec 2015 – Delavnica za starše učencev 1. razreda na temo Pomagajmo otrokom pri reševanju učnih težav, Martina Hiti.
12. 02. 2015 – Varuh otrokovih dolžnosti, Marko Juhant

Delavnice so bile obiskane bolje kot lani, starši, ki so se jih udeležili, so bili z njimi zelo zadovoljni.
Ob koncu šolskega leta smo od enega starša prejeli zahtevo po informacijah javnega značaja.

Š. PRIPRAVNIŠTVO, PEDAGOŠKA PRAKSA, NAZIVI, HOSPITACIJE
V šolskem letu 2014/2015 so študentsko prakso na šoli opravljale naslednje študentke:
DATUM

ŠTUDENTKA

10. 11 –
14.11.2014
december 2014

Katja Truden

20.11.2014 –
8.1.2015

Neža Lončar

13. 4. - 24. 4. 2015

Sara Brezec

FAKULTETA
1. letnik razrednega pouka/opazovalna praksa Pedagoška fakulteta v
Ljubljani
1. letnik 2. bolonjske
stopnje - Pedagoška fakulteta v Ljubljani
2-tedenska praksa fizike
in matematike - Pedagoška fakulteta v Ljubljani

MENTORICA
Karmen Petrič

Brigita Modic
Irena Mele
Antonija Šlajnar

T. PŠ UNEC
Program na podružnični šoli je v celoti realiziran, šola se dobro povezuje s krajem (poročilo v
prilogi).

U. SPLOŠNO
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Med šolskim letom so našo šolo večkrat predstavili tudi javni mediji (R94, Slivniški razgledi o
mednarodnih projektih), ravnateljica je večkrat predstavila delo na šoli v člankih (mednarodni projekti, nogometni turnir, regijsko srečanje mladih raziskovalcev, dobrodelne akcije …),
Slivniških razgledih in drugih medijih.
Novembra smo pričeli z natančnim popisom osnovnih sredstev – inventuro (zaključena že 10.
01. 2015).
Investicije: nakupili smo nekaj drobnega inventarja, in sicer dopolnitev inventarja za obe
kuhinji (krožniki, pladnji, palični mešalec), odbojkarske in nogometne žoge. Maja smo kupili
še novo projekcijsko platno ter dva projektorja. V avgustu mesecu smo šolo opremili z brezžičnim omrežjem.
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Z. PRILOGE

1. POROČILA VODIJ AKTIVOV
POROČILO O DELU AKTIVA 1. TRIADE
ZA ŠOLSKO LET0 2014/2015
V šolskem letu 2014/15 sem bila vodja aktiva Suzana Rebec.
Članice aktiva so bili še učiteljice in vzgojiteljice 1. triade, ki poučujejo na matični šoli na Rakeku in na podružnični šoli na Uncu: Teja Milharčič, Ida Marušič, Vida Rovan, Tatjana Svet,
Karmen Petrič, Nina Granfola in Brigita Modic.
V šolskem letu 2014/2015 smo se sestale 5-krat. Na uvodnem aktivu smo pregledale in potrdile dneve dejavnosti v LDN za šol. leto 2014/15, uskladile in potrdile merila preverjanja in
ocenjevanja znanja ter naredile plan dejavnosti za september.
Mesečno smo realizacijo aktivnosti za pretekli in načrtovanje za prihodnji mesec večinoma
usklajevale po elektronski pošti pa tudi osebno. Največ časa naših srečanj smo posvetile načrtovanju dela za šolsko leto 2014/2015 in izboru učbenikov, delovnih zvezkov in drugega
gradiva za šolsko leto 2015/2016.

Po mesečnih planiranjih so se nekatere dejavnosti premaknile v naslednji mesec zaradi vremenskih ali organizacijskih vzrokov. Zaključna ekskurzija na Kmetijo pri Petrovih v Narin za 1.
a, 1. b in 3. a na Rakeku je odpadla zaradi nepredvidene bolezni izvajalcev programa, zato so
učiteljice z učenci obiskale živalski vrt Ljubljana.
Udeležile smo se študijske skupine za 1. triado, strokovnega aktiva 1. triade cerkniške regije
ter izobraževanj, ki so bila organizirana na naši šoli.
Aktivno smo sodelovali v vseh šolskih projektih, na različnih tekmovanjih, humanitarnih akcijah ter obeležili izbrane Unesco dneve. Sodelovanje je razvidno iz poročil razrednikov.
Po potrebi smo sodelovale z ostalimi aktivi na šoli.

Rakek, 30. 6. 2015

vodja aktiva 1. triade: Suzana Rebec
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POROČILO O DELU AKTIVA 2. TRIADE
ZA ŠOLSKO LET0 2014/2015
REALIZACIJA DEJAVNOSTI AKTIVA
Planirani dnevi dejavnosti v šolskem letu 2014/15 so bili realizirani po načrtu v celoti; tekom
leta je prišlo le do manjših časovnih odstopanj zaradi objektivnih razlogov (vreme, datumski
dogovori dejavnosti).
Prav tako so vsi razredi znotraj aktiva sodelovali pri različnih akcijah na šoli (botrstvo, Drevesijada, zbiralne akcije zamaškov, papirja, šolskih potrebščin,…), obeleževali različne svetovne
dneve v okviru Unesco šole ter sodelovali na različnih tekmovanjih in prireditvah.
Učenci 4. A in 4. B so se udeležili tedenskega tabora v CŠOD Lipa (22. – 26. 9.2014), kjer so
izvedli tudi dneve dejavnosti.
Učenci 5. a in 5. b so se udeležili letne šole v naravi na Debelem rtiču (8. – 12. 6. 2105). Trije
učenci se šole v naravi niso udeležili.
DELO AKTIVA
Sestajale smo se po potrebi, mesečno pa je potekalo usklajevanje glede dejavnosti posameznega razreda/oddelka (večinoma preko e-pošte oz. osebno) predvsem zaradi usklajevanja
izvedbe posameznih dejavnosti oz. načrtovanja novih.
PLAN AKTIVA ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 (priloga) ter IZVOLITEV NOVE VODJE AKTIVA
Program dela aktiva (dnevi dejavnosti, tekmovanja, ID,…) je bil že načrtovan na prejšnjem
sestanku, kjer smo potrdile tudi izbrane učbenike za prihodnje šolsko leto
V naslednjem šolskem letu bo vodja aktiva druge triade Rakek, Unec, Emiljana Baraga.

Rakek, 30. 6. 2015

vodja aktiva:
Gabrijela Prelesnik
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POROČILO O DELU AKTIVA ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja: Liljana Intihar, Marija Opeka, Martin Rihtar, Petra
Mikše, Katja Smrdel Zafred, Barbara Geržina, Anita Šen, Polona Klopčič, Klemen Žerjav, Marta Čuk.
Aktiv OPB se je redno sestajal: 26.8., 18.11., 10.3. in 16.6.. Na aktivih smo načrtovali delo v
OPB in reševali tekočo problematiko (nabava materialov, projekti, 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 prisotni 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, v telovadnici, v knjižnici ter računalniški učilnici. V PŠ Unec pa na šolskem vrtu (igrala), v telovadnici in na igrišču pri gasilskem domu, v zimskem času na brežini v bližini šole ter v učilnici ali na
sprehodih. Velik poudarek smo dali gibanju – neusmerjenemu gibanju, če se le da, na prostem, saj učenci po dopoldanskem vodenem delu potrebujejo veliko fizične sprostitve. V juniju 2014 so vse skupine OPB izvedle vodne igre.
Za izvajanje sprostitvenih dejavnosti je bilo jeseni 2014 nabavljenih kar nekaj pripomočkov:
-

kolebnice 6 x (3 kosi – matična šola, 3 kosi - Unec),

-

4 x igralni komplet družabnih iger '100 iger' (za 3 skupine na Rakeku in 1 skupino na
Uncu),

-

1 x igralni komplet Moje prve slike – Brainbox za Unec (OPB si komplet deli z oddelkom JV),

-

6 kompletov LEGO kock 'basic' (za vsako skupino 1 komplet) + 6 kompletov plošč

Nabavljeni so bili tudi materiali za potrebe UPČ (ustvarjalnega preživljanja časa). Vodja posameznega oddelka PB je do konca septembra po el. pošti poslal seznam materialov, ki jih
potrebuje, ga. ravnateljica pa je materiale nabavila. V bodoče bi bilo bolje in lažje, če bi se
odredil določen znesek – vsota za posamezni oddelek in bi vodja oddelka za ta denar nabavil
stvari, ki jih potrebuje za delo pri UPČ.
Na Rakeku so učenci predmetne stopnje v oktobru 2014, v okviru projekta Drevesiada posadili živo mejo drevesa – bukve, nameščena je bila tudi dodatna ograja, ki zagotavlja varno
igro otrok dopoldan in v OPB. Urejen je bil tudi stranski robnik pod nadstreškom, želeli pa bi,
da bi se pod nadstreškom uredil še peskovnik. Učitelj Martin in hišnik Bojan sta izdelala 7
klopi, ki so namenjene posedanju otrok. Na Uncu smo v juniju za potrebe sprostitvenih dejavnosti v času OPB in med poukom po 3 letih dokončali igralo – lesene elemente za posedanje s prodniki za hojo. Za izvajanje sprostitvenih dejavnosti na podružnični šoli načrtujemo v
naslednjih letih, da bi na kozolcu uredili protivetrno zaščito in peskovnik zaščitili pred zunanjimi vplivi ter naredili čutno pot (iz različnih materialov za razvijanje različnih čutil).
Vključevali smo se tudi v natečaje in projekte ter šolske projekte. Nekateri projekti so se napovedali med šolskim letom – po oddaji naših načrtov dela. V okviru bralne pismenosti smo
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več časa posvetili branju, obisku šolske knjižnice ter likovno-literarnemu ustvarjanju. V natečaju NIVEA – Podarite nam modro srce so učenci nekaterih oddelkov PB (2. r OPB Rakek in 1.
in 2. r OPB PŠ Unec) izdelovali srčke. Učenci 2. r OPB so v UNICEF-ovem projektu Punčka iz
cunj izdelali 2 punčki, od katerih so eno poslali na Unicef, eno pa opremili z dnevnikom in z
njo izvajali različne naloge, zdaj pa je razstavljena skupaj z dnevnikom pod geslom Posvoji
punčko in reši otroka v knjigarni Konzorcij v Ljubljani. Učenci 3. skupine OPB so v okviru zaključka projekta BOTRSTVO izdelali 2 družabni igri spomin, ki jih je ga. Jana Dular, ki v Malawiju skrbi za šolanje otrok in je gostovala tudi na Rakeku, odnesla afriškim otrokom. V 1.
skupini so učenci 1-krat mesečno opravljali posebne naloge, ki so jih tudi objavili na šolski
spletni strani. Oddelka PB na podružnični šoli sta se samostojno vključila v Nacionalni projekt
UNESCA, UNESCO VRTIČKI. 1. skupina OPB se je vključila v projekt EKO BERI, društva Planet
Zemlja ter v projekte 'ŠOLSKI EKO VRT', 'ŠOLSKI VRT' in 'SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN
ZELENJAVE'.
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POROČILO DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Družboslovni aktiv se je v tem šolskem letu srečeval na sestankih, in sicer:
1. 26. avgusta 2014 zaradi pregleda načrta dela družboslovnega aktiva za šolsko leto
2014/2015 ter dela v septembru;
2. 12. novembra 2014 zaradi načrtovanja obeležitve leta Rudolfa Maistra;
3. 6. marca 2015 zaradi razpisa JSKD –Kulturna šola in načrtovanih projektov;
4. 6. maja 2015 zaradi izbora učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2015/16 ter
prijave CŠOD za šolsko leto 2015/16;
5. 15. junija 2015 zaradi načrtovanja dela družboslovnega aktiva za šolsko leto
2015/2016 in imenovanja vodje DA v šolskem letu 2015/16;
6. 29. junija 2015 zaradi pregleda dela iztekajočega šolskega leta in pregleda načrta dela
za novo šolsko leto.
Zapisniki sestankov so priloga poročila.
Realizacija dni dejavnosti
Vsi načrtovani dnevi dejavnosti so bili realizirani:
6.
1.
2.
3.

razred:
KD: Leto Rudolfa Maistra (J. Cerkvenik) – 26. 11. 2014
KD: Muzejske delavnice (J. Cerkvenik) – 5. 2. 2015
KD: Ogled operne predstave (K. S. Zafred) – 3. 6. 2015

7.
1.
2.
3.

razred:
KD: Leto Rudolfa Maistra (J. Cerkvenik) – 26. 11. 2014
KD: Belokranjske šege in navade (L. Sterle) – 9. 12. 2014
KD: Ogled operne predstave (K. S. Zafred) – 3. 6. 2015

8.
1.
2.
3.

razred:
KD: Leto Rudolfa Maistra (J. Cerkvenik) – 26. 11. 2014
KD: Po Prešernovih stopinjah (I. Pavlič) – 20. 3. 2015
KD: Ogled operne predstave (K. S. Zafred) – 3. 6. 2015

9.
1.
2.
3.

razred:
KD: Leto Rudolfa Maistra (J. Cerkvenik) – 26. 11. 2014
KD: Trubar in njegov čas (I. Pavlič) – 19. 9. 2014
KD: Ogled operne predstave (K. S. Zafred) – 3. 6. 2015

Realizacija ekskurzij
Realizirane so bile naslednje ekskurzije:
6. razred: Lipica, Škocjanske jame (I. P. Kranjc) – 25. 5. 2015
7. razred: Slovenska Istra (K. S. Zafred) – 12. 9. 2014
8. razred: Velenjski rudnik (I. Pavlič) – 13. 6. 2014
9. razred: Posočje (J. Cerkvenik) – 24. 10. 2014
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Ekskurzija v okviru pouka izbirnega predmeta NI2, NI3 – Salzburg (A. Š. Istenič) – 25. 4.
2015.
Realizacija šolskih in krajevnih prireditev
Izvedene so bile vse načrtovane in dodatne prireditve:
Dan spomina na mrtve (M. Debevc) – 30. 10 2014
Leto Rudolfa Maistra (I. Pavlič, M. Debevc, K. S. Zafred) – 16. 11. 2014
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti (K. S. Zafred, bend) –
24. 12. 2014
Projekt 20 za 20 (K. Zafred)- 13. 1. 2015
Slovenski kulturni praznik (M. Debevc, K. S. Zafred) – 3. 2. 2015
Območna revija OPZ in MPZ (K. S. Zafred) – 17. 3.2015
Krajevni praznik (I. Pavlič, K. S. Zafred, P. Mikše) – 13. 3. 2015
Noč knjige (L. Sterle, P. Verbič) – 23. 4. 2015
Rakek ima talent (U. Drobnič, K. S. Zafred) – 26. 5. 2015
Glasbeni tobogan (K. S. Zafred) – 18. 6. 2015
Valeta ( A. Š. Istenič, A. Šlajnar) – 15. 6. 2015
-

Zaključna prireditev in obeležitev dneva državnosti (I. Pavlič, K. S. Za-

fred) – 24. 6. 2015
Gostovanje gledališke skupine Družinsko gledališča Kolenc (M. Debevc) – 3. 2. 2015
Sodelovali smo na ostalih prireditvah:
Drevesijada (I. Pavlič) – 16. 10 2014
Gostovanje MPZ na letnem koncertu PZ KD Rak ( K. S. Zafred) – 28. 3.
2015
Nastop šolskega ansambla pri predsedniku Republike Slovenije (K. S.
Zafred) – 13. 4. 2015
Zborovski bum (K. S. Zafred) – 2. 6. 2015
Realizacija interesnih dejavnosti
Izvedene so bile načrtovane interesne dejavnosti:

literarno – recitacijski krožek (I. Pavlič, M. Debevc)

angleški krožek – priprava na tekmovanje (U. Drobnič)

nemške urice (nadaljevalni) (A. Š. Istenič)

bralna značka (L. Sterle)

angleška bralna značka ( M. Debevc, U. Drobnič)

likovni krožek (P. Mikše)

Vesela šola (J. Cerkvenik)

mladinski pevski zbor (K. S. Zafred)

tekmovanje za Cankarjevo priznanje (M. Debevc, I. Pavlič)

Orffov krožek (K. S. Zafred)
Interesna dejavnost, ki ni bila izvajana:

zgodovinska raziskovalna naloga (J. Cerkvenik) – bolniška odsotnost
Realizacija tekmovanj:
Izvedena so bila načrtovana tekmovanja:

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (M. Debevc, I. Pavlič)

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA (U. Drobnič)

TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA (A. Š. Istenič)

LIKOVNI NATEČAJI (P. Mikše)

LITERARNI NATEČAJI (M. Debevc, I. Pavlič)
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OBMOČNA REVIJA PEVSKIH ZBOROV (K. S. Zafred)
TEKMOVANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO (A. Š. Istenič)
RAZISKOVALNA NALOGA IZ SLOVENSKEGA JEZIKA (I. Pavlič)
TEKMOVANJE ZA ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO ( M. Debevc, U. Drobnič)



TEKMOVANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO (L. Sterle)

Realizacija projektov in raziskovalnih nalog
Izvedeni so bili načrtovani in dodatni projekti ter raziskovalne naloge:
1. UNESCO:



Unesco projekt ENO DREVESIJADA: sep./okt. 2014, zaključek 16. 10. 2015
Načrtovani dnevi so bili obeleženi. Poročila hrani koordinator UNESCO dejavnosti.
 8. 9. – mednarodni dan pismenosti – I. Pavlič
 26. 9. – evropski dan jezikov – U. Drobnič, A. Istenič
 5. 10. – svetovni dan učiteljev – I. Pavlič
 27. 1. – svetovni dan spomina na holokavst – J. Cerkvenik, T. Prudič, L.
Sterle
 13. 2. – svetovni dan radia – U. Drobnič, K. S. Zafred
 21. 3. – svetovni dan poezije – M. Debevc
 2. 4. – svetovni dan mladinske književnosti – L. Sterle, U. Drobnič
 22.4. – svetovni dan Zemlje – J. Cerkvenik
 23. 4. – svetovni dan svobode medijev – I. Pavlič
 23.4. – svetovni dan knjige in založništva – Noč v knjižnici - L. Sterle,
P. Verbič
Zaradi neugodnih vremenskih razmer (poplave) se UNESCO projekta
Jezik, kultura, tradicija 7. 11. 2014 v Škofji Loki nismo udeležili.

2. - Raziskovalna naloga iz slovenščine: NUB v NPZ v 9. razredu OŠ (I. Pavlič)
Srečanje mladih raziskovalcev Notranjske regije ZOTKS – 2. 4. 2015
Zgodovinska raziskovalna naloga, 9. r. (J. Cerkvenik) – zaradi bolniške odsotnosti ni bila
realizirana.

3. - Medobčinska likovna kolonija (P. Mikše) – 22. 5. 2015
- Petkovškova likovna kolonija (P. Mikše) – 13. 5. 2015
- Plakat miru (P. Mikše) – sep./ nov. 2014
- natečaj Rudolfa Maistra (P. Mikše) – november 2014
- likovni natečaj Čebelarske zveze (P. Mikše) – februar 2015
- mednarodni likovni natečaj Lidice (P. Mikše) – februar 2015
- likovni natečaj Metulji (P. Mikše) – maj 2015
- Punčka z dnevnikom (razstava UNICEF) (p. Mikše) – maj 2015
4. Literarni natečaji:
- Verjamem (I. Pavlič) – sep./okt. 2014
- Moja rodna domovina (I. Pavlič) – jan. / marec 2015
- Naravne in druge nesreče (M. Debevc) – feb. / april 2015
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- Glasnik miru (M. Debevc) – junij 2015
5. Šolski spletni časopis Utrinki (I. Pavlič) – sep. 2014/junij 2015
6. Rastem s knjigo (L. Sterle) – 17. 4. 2015
7. Noč knjige (L. Strle, P. Verbič) – 23. 4. 2015
8. Občinski projekt MOJA ENERGIJA (M. Debevc) – 15. 10. 2014
9. Bralna pismenost (T. Prudič) – vse leto
10. Mednarodni projekti:
- Mednarodna izmenjava s Švedsko – PROJEKT RODEN (gostovanje Švedov)
(U. Drobnič) – 1. / 5. 6. 2015
- Mednarodno sodelovanje s Češko – LIKOVNI NATEČAJ SVETLOBA
(ekskurzija v Prago in Lidice) (P. Mikše) – 28. / 31. 5. 2014
OSTALO:
-

Miklavžev sejem (U. Drobnič) – 30. 11. 2014
Tombola (U. Drobnič) -24. 12. 2014
Okrasitev Valkartonove recepcije (P. Mikše) – december 2014
Novoletna krasitev šole (P. Mikše) – december 2014
Sodelovanje na Slovenskem otroškem zboru 2015 – 27. 6. / 3. 7. 2015
Področni aktiv učiteljev NEMŠČINE (A. Š. Istenič) – marec, maj 2015

Rakek, 29. 6. 2015

Vodja družboslovnega aktiva
Irena Pavlič
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POROČILO NARAVOSLOVNEGA AKTIVA
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015












Realizirani smo tri naravoslovne in štiri tehniške dneve.
Obeležili svetovne dneve.
Izvedli načrtovane ekskurzije.
Izvajali planirane interesne dejavnosti.
Izvedli vsa tekmovanja.
Dosežki učencev pri NPZ-ju so bili nad slovenskim povprečjem.
Srebrna in zlata priznanja so učenci dosegali na različnih področjih.
 matematika - 1 zlato, 8 srebrnih Vegovih priznanj, 1 priznanje diamantni kenguru
 konstruktorstvo - 1 zlato priznanje, 3 srebrna priznanja
 kemija – 1 srebrno priznanje
 sladkorna bolezen - 1 zlato in 1 srebrno priznanje
 biologija - 1 zlato in 2 srebrni Proteusovi priznanji
 fizika – 4 srebrna priznanja na področnem tekmovanju in 1 srebrno priznanje na
državnem tekmovanju
 razvedrilna matematika - 3 zlata priznanja
Člani naravoslovnega aktiva smo se letos sestali trikrat med letom pa sproti usklajevali
delo in načrtovali aktivnosti. Med seboj smo dobro sodelovali in si medsebojno pomagali.
Zadovoljni smo z rezultati naših učencev tako na tekmovanjih kot tudi na nacionalnih
preizkusih znanja.
Vodja naravoslovnega aktiva v naslednjem šolskem letu bo Irena Peteh Kranjc.

Vodja naravoslovnega aktiva: Liljana Intihar
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POROČILO AKTIVA ŠPORT
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
V aktiv predmeta šport smo bili vključeni učitelji ŠVZ: Polona Klopčič, Tomaž Lulik in Klemen
Žerjav (do 1.12.2014).
Na začetku šolskega leta smo načrtovali delo. Pregledali smo letni delavni načrt za športne
dejavnosti na šoli: letne priprave za pouk ŠPO in za izbirne predmete, športne dneve, šolska
športna tekmovanja, interesne dejavnosti (tudi dogovarjanje z zunanjimi izvajalci), zimsko in
letno šolo v naravi, projekt Naučimo se plavati ter športna programa Zlati sonček in Krpan.
Povezovali smo se z drugimi aktivi pri izvedbi dni dejavnosti, šolskih projektov (projekt Unesco) ter prireditev na naši šoli (Novoletni vrtiljak). Sodelovali pa smo tudi pri organizaciji valete (plesni del).
Redne ure predmeta šport so bile v vseh oddelkih realizirane po vsebini in po obsegu, tako
kot je bilo načrtovano v LDN.
Sestanke aktiva ŠPO smo imeli ob ponedeljkih 2. šolsko uro, kjer smo opravili mesečni pregled dejavnosti in načrtovali delo za naslednji mesec. Obravnavali smo tudi tekočo problematiko in zapisnike aktiva sproti oddajali. O vseh opravljenih aktivnostih in načrtovanju smo
poročali na torkovih sestankih pedagoškega zbora.
V vsakem oddelku je bilo v šolskem letu izvedenih tudi 5 športnih dni, 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. Znotraj aktiva smo se odločili, da
bomo analizo rezultatov ŠVK skupaj z učenci opravili septembra, saj bomo na podlagi le tega,
pri posameznikih načrtovali delo preko celega šolskega leta. Pri pouku Šport smo v letošnjem
šolskem letu pripravili tudi sklop vaj za razvoj motoričnih sposobnosti otrok (glede na to, da
smo skozi leta opazili, da se motorične sposobnosti otrok na naši šoli iz leta v leto nižajo, smo
za vsak oddelek, ki smo ga poučevali, pripravili 10-15 minutni sklop vaj, ki smo jih 1x tedensko vključili v program dela).
Z učenci smo sodelovali na šolskih športnih tekmovanjih v atletiki (posamično prvenstvo v
atletiki); namiznem tenisu (naša šola je organizirala tudi šolsko področno tekmovanje); odbojki in mali odbojki; nogometu in malem nogometu (dečki); lokostrelstvu in strelstvu ter
Šolskem plesnem festivalu. V maju 2015 smo na šoli izvedli medobčinski nogometni turnir
Rakek 2015.
Vključevali smo se tudi v ostale projekte in prireditve: Maistrov in Kunaverjev pohod; Unesco
(obeležitve dni); Žogarija.
Učencem in učenkam so bile ponujene in izvedene tudi naslednje interesne dejavnosti: lokostrelstvo, namizni tenis, radi telovadimo, košarka, športne igre in gibalne urice.
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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 plavanja.
Povezovali smo se tudi z društvi v lokalni skupnosti: Ping pong klub Rakek, Nogometni klub
Rakek; Lokostrelski klub Mins; Strelski klub; Turistično društvo Rakek; PGD Unec; 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 2014/2015 in učencem pokrili vse stroške pri prevozih
na ŠŠT, del stroškov pri tečajih plavanja, programe v okviru programa Zlati sonček in Krpan in
del sredstev pri izvedbi zimske ter letne šole v naravi.
Uspešno smo se povezovali po vertikali, sodelovali smo z učitelji drugih strokovnih aktivov in
triad (dogovor o obveznostih učiteljev in učencev pri udeležbi na ŠŠT). Hkrati smo pripravili,
izvedli in evalvirali programe za delo z nadarjenimi učenci in učenci s posebnimi potrebami.

Rakek, 29. 6. 2015
Polona Klopčič, prof. ŠVZ
Tomaž Lulik, prof. ŠVZ
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POROČILO AKTIVA DSP
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Članice aktiva so bili še:
 Tjaša Prudič
 Anja Šircelj Istenič
 Patricia Verbič
V tem šolskem letu pa so dodatno strokovno pomoč izvajali tudi Klemen Žerjav, Polona Klopčič, Tomaž Lulik, Irena Mele, Irena Pavlič in Barbara Geržina.
Člani aktiva smo v okviru LDN OŠ »Jožeta Krajca« Rakek realizirali naslednje dejavnosti:
a) PROJEKTI, PRIREDITVE, DELAVNICE
 uspešno smo nadaljevali s projektom Botrstva otroku iz Afrike. Projekt smo
zaključili v maju 2015, saj se je Brian odselil in je zaključil šolanje. Preostala
zbrana denarna sredstva (150evrov) smo namenili gdč. Jani Dular, ki živi in
deluje v Malaviju. Organizirale smo tudi predavanje gdč. Jane Dular.
 vodili / sodelovali smo pri projektu Bralna pismenost. V okviru šole smo izpeljali tri srečanja, prav tako smo se trikrat odpravili na srečanje v okviru Zavoda
za Šolstvo.
 vodili / sodelovali smo pri koordiniranju Unesco projektov (Unesco vrtički,
ENO Drevesijada, Noč knjige 2015)
 obeležili smo svetovni dan mladih prostovoljcev ter dan Afrike, 21. maj Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj - v okviru UNESCO središča,
 bile smo prostovoljke v sobi sodelovanja,
 sodelovale smo v šolskem projektu Roden 2 ter bile aktivne v času gostovanja
švedskih učencev na naši šoli v začetku junija.
b) IZOBRAŽEVANJA
 Udeležile smo se sestankov oz. izobraževanj v okviru Področnega aktiva izvajalcev DSP v Cerknici, obiskale Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani ter CUDV Ig ter se udeležile izobraževalnega vikenda Doživljajska pedagogika
 ter izobraževanj s področja Bralne pismenosti,
 Martina Hiti se je v okviru inštituta NLP udeležila dveh brezplačnih delavnic na
temo Kako pomagati otroku z disleksijo
 Udeležila se bomo tudi ostalih izobraževanj na šoli, ki so bila obvezna za vse
učitelje (Juhant: Različno z različnimi učenci, FamilyLab: Z odnosno kompetenco do osebne avtoritete, P. Verbič: Psihopatologija v šoli)
c) PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA SODELAVCE, STARŠE IN UČENCE
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 M. Hiti je v marcu izvedla delavnico za starše učencev 1. razreda na temo Pomagajmo otrokom pri reševanju učnih težav (februar 2015).
 P. Verbič je izvedla delavnice in predavanje za tehnični kader: Povezovanje in
timsko sodelovanje (januar 2014) ter Razreševanje težav na čustvenem nivoju (maj 2015)
 T. Prudič je izvedla delavnico Učenje učenja za starše otrok 3., 4. Razreda
d) INTERESNE DEJAVNOSTI
 P. Verbič je na Rakeku in Uncu vodila interesno dejavnost za otroke z bralnonapisovalnimi težavami Potovanje v deželo črk.
 Martina Hiti je na Rakeku vodila interesno dejavnost za otroke z bralnonapisovalnimi težavami Potovanje v deželo besed.
 T.Prudič je izpeljala interesne dejavnosti: Prostovoljstvo in Prva pomoč
DRUGO
Naše poglavitno delo je bila priprava in izvajanje ur dodatne strokovne pomoči, priprava individualiziranih programov in evalvacij za učence z DSP, priprava prilagoditev in didaktičnih
pomagal / kartončkov, sklicevanje sestankov strokovnih skupin ter sodelovanje z učitelji, s
starši in z zunanjimi institucijami.
Redno (tedensko/mesečno) smo se dobivale na sestankih (ob petkih 5.) in obravnavale aktualno problematiko z našega področja.
Med šolskim letom je bilo večkrat potrebno zapisati Poročila o otrocih, sodelovati z zunanjimi strokovnjaki in različnimi institucijami (pedopsihiatrično ambulanto, svetovalnim centrom) ter pomagati staršem pri svetovanju glede pomoči njihovim otrokom ter pri postopkih
usmerjanja otrok.
Aktivno smo sodelovale smo pri pripravi in izvedbi nacionalnih preizkusov znanja za učence z
odločbami ter pripravile prilagoditve za NPZ.
Uvajale smo sheme bralnih spretnosti in dajale povratno informacijo staršem glede ustrezne
pomoči doma. Izvedle smo Bralni test, diagnostični narek Matevž, OSBZ za 1. In 2. razred.
Večkratno in strokovno smo sodelovale z razredniki ob učni problematiki.
V decembru je bilo potrebno uvajanje in spremljanje nove strokovne delavke, ki je nadomeščala daljšo bolniško odsotnost.

Zapisala: Martina Hiti,
vodja aktiva DSP
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POROČILO SVETOVALNE SLUŽBE, KNJIŽNIČARKE, VODJE PREHRANE,
RAČUNALNIČARJA, SHEME ŠOLSKEGA SADJA, PROJEKTOV IN VODJE
PODRUŽNICE

LETNO POROČILO
ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE
šolsko leto 2014/2015
I. SMERNICE

1. UČENJE IN POUČEVANJE
Po potrebi sem spremljala pouk, predvsem v tistih razredih, kjer so me učiteljice opozorile na
učno neuspešne učence ali kjer so želele pridobiti dodatno mnenje o učencu.

Sodelovala sem tudi s starši, ki so zaznali težave pri svojem otroku, in so potrebovali pomoč,
nasvet, ipd. Skupaj smo poiskali rešitve, skušali z upoštevanjem dogovorjenega pomagati
otroku, iskali boljše rešitve …

Delavnica za starše učencev 3. in 4. razreda, Kaj je učenje, je potekala 19. 3. 2015 v okviru
roditeljskega sestanka. Staršem sem predstavila dejavnike učenja, pogoje za učenje, izvedli
smo vprašalnik učnih stilov, nekaj besed smo spregovorili o spominu ter jim predstavila nekaj
tehnik učenja.

Interesna dejavnost učimo se učiti zaradi premajhnega vpisa ni bila izvedena.

PROJEKT BRALNA PISMENOST
V letošnjem letu smo po dveh letih zaključili delo v projektu Bralna pismenost (pod okriljem
ZRSŠ-ja). V okviru projekta bralna pismenost smo z različnimi aktivnostmi razvijali branje z
razumevanjem, razvijali bralne zmožnosti učencev in skušali povečati interes/motivacijo za
branje. V projektu je sodelovalo 18 učiteljev naše šole, ki so z akcijskim načrtovanjem za dosego

določenega

cilja

v

svoj

pouk
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Slika: Kaj smo pridobili v okviru projekta Bralna pismenost (Vir: Evalvacija Projekta Bralna
pismenost, Tjaša Prudič)
SOBA SODLEOVANJA
Tudi v letošnjem letu smo nadaljevali s sobo sodelovanja. V ponedeljek in četrtek, 6. in 7.
šolsko uro, so imeli učenci možnost delati domače naloge in se učiti ob pomoči učiteljic.

1.2 Delo z učenci, ki imajo učne težave

Na podlagi dela v skladu s Konceptom dela učne težave v osnovni šoli, smo tudi 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, izdajala soglasja itd.

Spremljala sem delo oseb, ki na šoli opravljajo učno pomoč (javna delavka, izvajalke ISPU ur,
izvajalke dopolnilnega pouka), jim svetovala in nekaterim organizacijsko urejala njihovo delo.
V okviru omenjenega je bila učna pomoč nudena (ali pa so bili za učno pomoč v prihodnjem
letu predlagani) Timu Petku, Robertu Matičiču, Aleksu Cvijiću, Alisi Štefančič, Klari Ivančič,
Dunji Halilagić, Rebeki Švigelj, Samri Mulalić, Vanu Baraga, Svitu Ileršiču, Nemanji Dević,
Maksu Žoržu, Tei Grgič, Leili Medjitoski, Katji Marolt, Kenanu Jurencu, Valeriji Šubelj Imerović, Blažu Debevcu, Nejcu Škoficu, Urošu Seražinu, Živi Turšič Ivančič, Blažu Vuzmu, Redjepu
Medjitoskem, Maši Gorjanc, Sergeju Urhu in Maruši Modic.
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Za prihodnje leto smo torej evidentirali 29 učencev z učnimi težavami in predvideli naslednje
aktivnosti:

Vir: Evalvacija koncepta dela z učenci z učnimi težavami 2014.2015 (Tjaša Prudič)

Ugotavljam, da je ob kontinuiranem delu in sledenju smernicam koncepta dela z učenci z
učnimi težavami, delo z otroki bolj načrtovano, posredovanje informacij boljše, lažje ugotavljamo dosežke otrok, razviden je potek in učenčev razvoj, dosežki, sodelovanje s starši je večkratno, sodelovanje med učitelji boljše. Za dobro se je izkazalo tudi uvajanje testiranja ocenjevalnih shem bralnih zmožnosti in bralnega testa.

Kot svetovalna delavka sem učno pomoč nudila tudi nekaterim učencem po potrebi, le da bi
osvojili kakšno snov, premostili težave.

Ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja sem za učenko, 7. razreda Nejo Škofic, ki je bila
negativno ocenjena iz 4 predmetov, skupaj z oddelčnim učiteljskim zborom pripravila načrt
pomoč in tedenske razporede dela, da je učenka do konca leta popravila negativne ocene in
osvojila sprotno snov.

V mesecu aprilu sem v soglasju staršev v 3. A in 3. B razredu izvedla diagnostični narek Matevž in Bralni test. Slabše rezultate je doseglo kar nekaj učencev. Starše vseh učencev, ki so
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dosegli slabše rezultate sem v mesecu juniju povabila na razgovor, skupaj smo načrtovali
nadaljnje delo.

S specialno pedagoginjo sva učence 1. in 2. razreda testirale s testom ocenjevalna shema
bralne pismenosti ter slabše rezultate sporočili staršem, se z njimi pogovorili, rezultate pa
predstavile tudi učiteljicam s katerimi smo skupaj načrtovale nadaljnje delo.

Za štiri učence smo pripravili tudi izvirni delovni projekt pomoči, za učence Valerijo Šubelj
Imerović, Blaža Debevca, Leona Stražišarja in Anžeta Coljo, skozi te smernice sledimo napotkom Svetovalnega centra.

Skozi celo šolsko leto sem vodila dokumentacijo učencev z učnimi težavami (soglasje, dnevnik pomoč, poročila, ipd.). 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 sodelovala pri obravnavi določene teme ali
problematike v okviru razrednih ur. Razredniki so se k meni obračali po informacije za razredne ure, skupaj smo zastavili cilje, pomagala sem tudi izpeljati razredne ure ob določeni problematiki. Ob težji problematiki sem razrednikom predlagala sklic oddelčnega učiteljskega
zbora.

V povezavi z razredniki sem se vključevala v pomoč in svetovanje posameznim učencem in
njihovim staršem ob opaženih težavah.
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Ob težjih in hujših kršitvah šolskih pravil in izvlečka iz hišnega reda sem opravila razgovore
tako z učenci in starši, pri tem pa sem sledila Vzgojnemu načrtu šole in učenčevi individualnosti. V letošnjem letu so bili izrečeni 3 vzgojni opomini. Razrednikom sem pomagala pripraviti individualizirane načrte za te učence in bila aktivna pri spremljanju napredka učenca in
pri sodelovanju s starši.

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 otroci smo začrtali kratkoročne cilje, ki jih želijo doseči.

Zlasti pri individualnem sodelovanju s posameznimi učitelji sem poskušala senzibilizirati učitelje za zaznavanje posledic lastnega delovanja v razredu, za postavljanje meja in hkrati dajanje občutka sprejetosti.

Aktivno sem sodelovala pri skupnih dogodkih (govorilne ure, konference …) ter dajala predloge za izboljšanje klime.

Pripravila sem 3 delavnice za učiteljski zbor na temo vzgoja, red, kultura, klima (27. 11. 2014,
17. 3. 2015 in 19. 5. 2015). Na prvi smo skupaj pregledali Smernice za odkrivanje, preprečevanje in obravnavo nasilja na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek, izpostavili varovalne faktorje šole
pri pojavu nasilja in ogrožujoče (rizične) šolske dejavnike za pojav nasilja ter jih ovrednotili.
Ugotovili smo, da so na naši šoli varovalni faktorji močno prisotni. Izpostavili smo tudi nekaj
motečih dejavnikov in se dogovorili za nadaljnje skupno ravnanje (nepravilno ločevanje, bosi
učenci, skrivanje stvari v garderobah, neurejenost učilnic po dejavnosti). Na drugi smo pregledali dogovore motečih dejavnikov, ki smo jih izpostavili na prvem, v drugem delu pa pregledali Pravila šolskega reda z namenom ovrednotiti naše delo v skladu z našimi dogovori in
ugotoviti kje smo še šibki oziroma na katerih področjih moramo biti še posebej pozorni. Na
tretji delavnici učitelji niso izpostavili nobenega motečega dejavnika, učiteljem sem predstavila povzetek članka Tomaža Veca: Napačna prepričanja in miti o vedenjskih težavah, spregovorili smo o namenu uveljaviti nov pravilnik za obravnavo medvrstniškega nasilja in ugotovili,
da takim smernicam že sledimo, Patricia Verbič pa je predstavila povzetek s posveta o nasilju
v šoli.
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Razredno klimo sem merila in sociogram izvedla v 7. A, 7. B, 6. A in 5. A razredu. Glede na
rezultate sem podala predloge razredničarkam za nadaljnje delo z oddelkom, jim rezultate in
predloge tudi predstavila. V 7. A in 7. B razredu sem učencem rezultate tudi predstavila, v 7.
A razredu izvedla tudi razredno uro na kateri smo iskali načine komunikacije, ki krepijo medosebne odnose.

Glede na slabe rezultate tako medosebnih odnosov kot svoje vloge v razredu, sem večkrat
vstopala v 5. A razred in z različnimi oblikami, aktivnostmi želela ovrednotiti pomembnost
lastnega vpliva na delo skupine in počutje v njej. V ta namen sem v soglasju z starši za učence 5. A razreda pripravila 3 90 minutne delavnice, ki so potekale po pouku z namenom razvijanja medosebnega sodelovanja, razvijanja veščin sodelovanja, timskega dela, povezovanje
razreda, spoznavanje in sprejemanje različnosti in urjenje spoštljive medosebne komunikacije.
V razredih 3. A, 4. A in 4. in 5. B sem izvedla razredno uro na temo Pravice in odgovornosti,
pravila. V 3. A sem nadaljevala s Pravico do varnosti, do zaščite pred poškodbami, zanemarjanjem in zlorabami, pravico do spoštljivega ravnanja. V 5. A razredu sem izvedla razredno
uro na temo Samonadzor.

V okviru sodelovanja z LAS je višji kriminalist Aleš Bartol izvedel delavnico za učence 9. razredov na temo mladi in droga.

V okviru projekta safe.si sem razrednikom ponudila razredno uro ob dnevu varne rabe interneta, katere tema je bila skupaj za prijaznejši internet.

Staršem in učiteljem smo ponudili naslednje predavanje:
-

Marko Juhant – Varuh otrokovih dolžnosti

Predavanja se je udeležilo več kot 100 staršev, ki so bili zadovoljni z izbrano tematiko in predavateljem.

S spodbujanjem prostovoljstva sem želela krepiti vrednote nenasilja. V letošnjem letu s prostovoljstvom nadaljevali tudi v sobi sodelovanja, ki se je izkazala za odličen način povezovanja, sodelovanja in skupnega učenja.

85

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/15

Vse razgovore (z učenci, straši, učitelji) sem si skrbno beležila.

Ob zaznavi nasilja sem sodelovala s CSD Cerknica pa tudi s PP Cerknica. Odzvala sem se tudi
vabilom na sodišče. S CSD Cerknica sem sodelovala tudi pri reševanju socialne problematike,
enega otroka smo v soglasju s starši namestili v Vzgojni zavod Veržej. S tem otrokom in starši
se je kontinuirano delalo od začetka šolskega leta.

V letošnjem letu je bilo zaznati več neprimernih vedenj, kot v preteklem letu. V ta namen
bomo z učitelji na delavnicah moteči dejavniki še bolj usklajevali naše delo, iskali skupne rešitve in delali preventivno v okviru oddelčne skupnosti ter se ohranjali varovalne faktorje šole.

Glede na problematiko smo skupaj z učitelji izoblikovali smernice dela v okviru oddelčnih
skupnosti katerih skupna tema ostaja nenasilna komunikacija in ustrezno reševanje konfliktov dodali pa smo varno raba interneta in medosebne odnose. V nižjih razredih pa bomo
skušali delati na izvršilnih funkcijah.

ODDELEK

Področje preventiv-

Način

Kaj pridobimo?

nega dela z oddelkom
1. razred

ČUSTVA
prepoznavanje čustev

Učenci se zavedajo svojih čustev
delo v okviru oddelčne

in znajo prepoznati čustva drugih.

skupnosti
2. razred

ČUSTVA
prepoznavanje čustev

Učenci se zavedajo svojih čustev
delo v okviru oddelčne

in znajo prepoznati čustva drugih.

skupnosti
3. razred

VRSTE NASILJA in

Učenci se zavedajo svojih čustev,

USTREZNI NAČINI

delo v okviru oddelčne

prepoznavajo različne oblike na-

REŠEVANJA

skupnosti

silja in spoznavanje ustrezne (po-

KONFLIKTOV

govor, mediacija, restitucija) načine reševanja.

RAZVIJANJE
SOCIALNIH VEŠČIN
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4. razred

VRSTE NASILJA in

Učenci se zavedajo svojih čustev,

USTREZNI NAČINI

delo v okviru oddelčne

prepoznavajo različne oblike na-

REŠEVANJA

skupnosti

silja in spoznavanje ustrezne (po-

KONFLIKTOV

govor, mediacija, restitucija) načine reševanja.

RAZVIJANJE
SOCIALNIH VEŠČIN
5. razred

KAKO NAJ REŠIM

Učenci razvijajo socialne veščine

PROBLEM?

delo v okviru oddelčne

ODLOČAŠ TI!

skupnosti

in spoznavajo, da so glavni akterji
pri reševanju problemov.

RAZVIJANJE

Literatura: Maja Glonar – Vodo-

SOCILANIH VEŠČIN

pivec: Kako naj rešim problem?
Odločaš ti! Svetovalni center za
otroke, mladostnike in starše.

6. razred

USTREZNI NAČINI

Učenci se zavedajo svojih čustev,

REŠEVANAJ

delo v okviru oddelčne

prepoznavajo različne oblike na-

KONFLIKTOV

skupnosti

silja in spoznavanje ustrezne (pogovor, mediacija, restitucija) načine reševanja.

VARNA RABA

delavnice Safe.si

FACEBOOKA

(7. oktober 2015)

Učenci se zavedajo pomembnosti
varne rabe FB. Spoznavajo internetno nasilje in se opolnomočijo

2 – dnevni tabor

za varno rabo FB.

PROJEK
DOŽIVLJAJSKA

Razvijati osebno/individualno,

PEDAGOGIKA

socialno, motorično/spretnostno
in kognitivno področje skupine.
Povezati skupino in vzpostaviti
dobre medosebne odnose.

7. razred

NASILJE
REŠEVANJE SPOROV

Učenci znajo reševati spore, pri
delo v okviru oddelčne
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VRSTNIŠKA

skupnosti

MEDIACIJA

vrstniško mediacijo. Seznanitev z
načini reševanja sporov z vrstniškimi mediatorji. Usposobiti vrstniške mediatorje.

VARNA RABA

Delavnice Safe.si

FACEBOOKA

(6. oktober 2015)

Učenci se zavedajo pomembnosti
varne rabe FB. Spoznavajo internetno nasilje in se opolnomočijo

2 – dnevni tabor

za varno rabo FB.

PROJEKT
DOŽIVLJAJSKA

Razvijati osebno/individualno,

PEDAGOGIKA

socialno, motorično/spretnostno
in kognitivno področje skupine.
Povezati skupino in vzpostaviti
dobre medosebne odnose.

8. razred

SAMOPODOBA

Izvedba delavnic pri

in ODGOVORNOST

RU:

čanje o sebi, ugotavljajo, da je

10 korakov za boljšo

življenje smiselno, utrjujejo obču-

samopodobo(1-5 de-

tek pripadnosti skupini, se znajo

lavnice)

vživljati v druge, se učijo spopa-

NASILJE

Delo v okviru oddelčne

REŠEVANJE SPOROV,

skupnosti

KAKO REAGIARTI OB
NASILJU

Učenci utrjujejo pozitivno prepri-

dati s stresom …
TOREJ POSAMEZNIKA, ki se zna
spopadati s stresom, zna reševati

Igra vlog – konkretne
situacije

probleme, prevzema odgovornosti za svoja dejanja.

Delo v okviru oddelčne
skupnosti

Literatura: Tacol, Alenka (2011)

SEM PAMETNEJŠI OD

10 korakov do boljše samopodo-

MOBILNEGA

be : priročnik za učitelje za pre-

TELEFONA

ventivno delo z razredom : delavnice za mladostnike
Delavnice safe.si
(7. oktober 2015)
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POKLICNA

varne rabe mobilnega telefona.

ORIENTACIJA

Spoznavajo mobilno in internetno nasilje ter se opolnomočijo za
varno rabo mobilnega telefona.

9. razred

SAMOPODOBA IN

Izvedba delavnic pri

ODGOVORNOST

RU:
10 korakov za boljšo

Učenci utrjujejo pozitivno prepričanje o sebi, ugotavljajo, da je
življenje smiselno, utrjujejo obču-

samopodobo(6-10 de-

tek pripadnosti skupini, se znajo

NASILJE

lavnice)

vživljati v druge, se učijo spopa-

REŠEVANJE SPOROV,

Delo v okviru oddelčne

KAKO REAGIARTI OB

skupnosti

NASILJU

dati s stresom …
TOREJ POSAMEZNIKA, ki se zna
spopadati s stresom, zna reševati

Igra vlog – konkretne
situacije

probleme, prevzema odgovornosti za svoja dejanja.

Delo v okviru oddelčne
skupnosti
SEM PAMETNEJŠI OD

Literatura: Tacol, Alenka (2011)
10 korakov do boljše samopodo-

MOBILNEGA

be: priročnik za učitelje za pre-

TELEFONA

ventivno delo z razredom : delavnice za mladostnike
Delavnice safe.si
(6. oktober 2015)

Učenci se zavedajo pomembnosti

POKLICNA

varne rabe mobilnega telefona.

ORIENTACIJA

Spoznavajo mobilno in internetno nasilje ter se opolnomočijo za
varno rabo mobilnega telefona.
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3. TELESNI, OSEBNI IN SOCILANI RAZVOJ
3.1 NADARJENI UČENCI

Vir: Evalvacija Koncepta dela z nadarjenimi učenci 2014.2015, Tjaša Prudič

a) Odkrivanje nadarjenosti
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Na podlagi evidentacije nadarjenih ob zaključku prejšnjega šolskega leta, ko je bilo predlaganih 11 učencev (3 učenci letošnjega četrtega razreda, 2 učenca letošnjega petega razreda, 1
učenec letošnjega šestega razreda in 2 učenca letošnjega osmega razreda), smo najprej pridobili soglasje staršev za začetek identifikacije 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 izvedla psihologinja Ines Ožbolt. Tretji kriterij, torej Ocenjevalne lestvice za
učitelje, so v elektronski obliki izpolnjevali učitelji. Postopek identifikacije smo zaključili v
mesecu januarju. Od evidentiranih otrok je bilo v postopku identifikacije kot nadarjenih prepoznanih 9 otrok, in sicer 2 učenca na testu inteligentnosti in testu ustvarjalnega mišljenja, 2
učenca na testu ustvarjalnega mišljenja in ocenjevalnih lestvicah učiteljev, 1 učenec na testu
inteligentnosti in ocenjevalnih lestvicah učiteljev, 2 učenca na testu ustvarjalnega mišljenja
in 2 učenca na ocenjevalnih lestvicah učiteljev.

Z identifikacijo sem učitelje seznanila na sestankih oddelčnih učiteljskih zborih 5. 3. 2015, 6.
3. 2015 in 10. 3. 2015.

Za novo identificirane nadarjene sem odprla osebne mape, po individualnih razgovorih z 9
identificiranimi nadarjenimi sem zapisala izhodišča za pripravo individualiziranega programa
za vsakega otroka. Razredniki so na podlagi izhodišč pripravili smernice za individualizirane
programe.

V juniju smo na zaključni konferenci evidentirali 3 učence tretjega razreda. Veliko več učencev tretjega razreda izkazuje odličen uspeh, vendar smo se odločili, da odličen uspeh ne bo
edini kriterij evidentacije. Vse učence pa bomo tudi nadalje spremljali in po potrebi evidentirali v naslednjem šolskem letu.

b) Spremljanje in razvoj nadarjenosti

V letošnjem šolskem letu je bilo število v prejšnjih letih identificiranih nadarjenih 53. Za te
učence so razredniki, kot nosilci IP-ja, s pomočjo oddelčnega učiteljskega zbora, pripravili IPje. Pri pripravi IP-ja so si pomagali z razgovorom, ki so ga ob začetku leta opravili z nadarjenimi učenci in njihovimi starši, tam so pregledali lanskoletno evalvacijo ter začrtali smernice
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nadaljnjega dela. Vseh 53 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 njihovo željo,
seznanjam z likovnimi, literarnimi in drugimi natečaji. Učiteljem pomagam pri prijavi na natečaj, itd.

Ob zaključku šolskega leta sem evalvirala naše izvajanje Koncepta dela z nadarjenimi učenci
na naši šoli. Ti so skupaj s starši izpolnili kratko anketo, ki je na 4 stopenjski lestvici (1 – se
sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se strinjam, 4 – se popolnoma strinjam) dala naslednje rezultate.

Vir: Evalvacija Koncepta dela z nadarjenimi učenci 2014.2015, Tjaša Prudič

Iz tabele je razvidno, da so nadarjeni učenci in njihovi starši zadovoljni z izvajanjem Koncepta
dela z nadarjenimi učenci. Ko pa primerjamo zadovoljstvo z izvajanjem koncepta s prejšnjih
šolskim letom lahko povečini opazimo odstopanja navzgor. Učiteljem je bila evalvacija predstavljena na zaključni konferenci, skupaj smo pregledali in se pogovorili o nadaljnjem delu.
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Vir: Evalvacija Koncepta dela z nadarjenimi učenci 2014.2015, Tjaša Prudič

Ob zaključku šolskega leta sem letošnjim nadarjenim učencem 9. razreda izdala 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 učencev in
zapisali njihove dosežke. Evalvacijo so posredovali učencem. V prihodnjem šolskem letu bodo evalvacijo v začetnem razgovoru pregledali še skupaj.

Ob koncu leta sem individualizirane programe z evalvacijami ponovno pregledala, učiteljem
posredovala povratno informacijo in jih vrnila v osebne mape nadarjenih učencev.

Nadarjene učence 8. in 9. razreda smo odpeljali na Jesenske raziskovalno-ustvarjalne delavnice na Škofijsko klasično gimnazijo, nadarjene učence od 5. do 7. razreda pa na srečanje
nadarjenih učencev v Postojno.

Delavnice za nadarjene učence 4. in 5. razreda niso bile izvedene.

V letošnjem šolskem letu sem nadaljevala s koordinatorstvom regijskega srečanja mladih
raziskovalcev in s tem želela še več učiteljev in učencev vključiti v raziskovalno dejavnost. Bile
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sem tudi mentorica 3 nadarjenim učenkam, ki so pripravile raziskovalno nalogo Branje in
temperamenti.

3.2 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Ob zaključku šolskega leta je bilo na naši šoli 29 otrok s posebnimi potrebami usmerjenih v
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V začetku meseca junija
se je šolanje na naši šoli zaključil en učenec s posebnimi potrebami, ki je bil nameščen v
vzgojni zavod.
Sodelovala sem pri izdelavi individualiziranih programov za te učence, zapisala sklepe o imenovanju strokovnih skupin, bila prisotna na uvodnih, polletnih in evalvacijskih sestankih strokovnih skupin, sodelovala z zunanjimi inštitucijami, ki te otroke obravnavajo. Koordinirala
sem zahteve Zavoda za šolstvo v zvezi z otroki s posebnimi potrebami – poročilo o otroku,
preverjanje izpolnjevanja pogojev itd.

Po potrebi sem sodelovala tudi s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše.

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 (perspektivnega ali vrhunskega) ali umetnika (perspektivnega ali vrhunskega) zaprosilo 5 staršev učencev naše šole. Vsem 5 učencem je bil
odobren status perspektivnega športnika.

Sama sem vloge sprejemala, pogledala njihovo popolnost, predstavila vloge in obvezne priloge učiteljskemu zboru, na podlagi njihovega mnenja vodila postopek o dodelitvi statusa
športnika ter z razredniki predstavila dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti staršem in
učencem.
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4. ŠOLSKI NOVINCI

a) všolanje

V mesecu septembru sem pomagala pri sprejemu prvošolcev.

Šolske novince sem vpisovala 16. in 18. 2. 2015. Na vpis smo vabili s pošiljanjem pošte na
dom, notico na Radiu 94, notico v Slivniških razgledih, notico na občinski spletni strani in na
naši spletni strani.

Vpisati se je prišlo 33 otrok. Od tega je bilo 1 učencu odloženo šolanje. Dva učenca pa se nista vpisala na našo šolo. Poleg tega so še 3 učenke, ki jim je bilo v lanskem letu odloženo šolanje. Od 33 prvošolcev jih bo 11 obiskovalo podružnično šolo, 22 pa matično šolo.

V mesecu maju sem staršem izdala potrdilo o vpisu.

Starše teh otrok smo povabili na 2 roditeljska sestanka. Na prvem, 14. 4. 2015 , 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, 9. 6. 2015, pa z delom v 1.
triletju, učbeniki in učnimi pripomočki ter spregovorili o prvem šolskem dnevu.

Skupaj z razredniki in vzgojiteljicama smo organizirali obisk bodočih prvošolcev v šoli. Letos
je potekal tak obisk tudi na podružnični šoli na Uncu.

V mesecu maju smo na vlogo staršev izpeljali tudi odložitev šolanja za učenca Gabra Ivančič
Meleta.

b) drugi vpisi/izpisi

V prihodnje šolsko leto se bosta iz naše šole izpisala:
-

Laura Trubačev (letos 1. B),

-

Leo Istenič (letos 6. A).
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c) odlok
S straši, ki so želeli odložiti šolanje sem se pogovorila, organizirala testiranje otrok ter vodila
postopek na prvi stopnji v zvezi z odložitvijo šolanja.

5. POKLICNA ORIENTACIJA

Skozi celotno šolsko leto sem učence in starše informirala z vsebinami poklicne orientacije,
jih seznanjam z aktualnimi roki in novostmi poklicne orientacije. Redno sem posodabljala
internetno stran in oglasno desko.

Na učiteljskem zboru dne 16. 12. 2014 sem učiteljem predstavila Spremembe na trgu dela in
pomembne kompetence, ki jih moramo pri pomagati razvijati učencem pa uspešno iskanje
zaposlitve. Te so: prilagodljivost, odprtost za učenje, kreativnost, inovativnost, proaktivnost,
asertivnost, samostojnost, podjetniška naravnanost in optimizem.

a) 7. razred
V okviru pouka DKE sem učence seznanila, da je merilo ob primeru omejitve vpisa, število
točk, ki jih učenci zberejo z zaključnimi ocenami od 7. – 9. razreda.

b) 8. razred
V 8. razredu sem pripravila uvodne ure v poklicno orientacijo. V okviru pouka DKE smo s pomočjo Poklicnih kart spoznavali različne poklice, se o njih pogovarjali, ugotavljali kakšna znanja, izkušnje in navade so potrebne za posamezen poklic, razmišljali smo kateri poklic bi
opravljali … V juniju pa sem učencem predstavila vpisni postopek.

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.

c) 9. razred
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V 9. razredih sem izvedla 4 ure poklicne orientacije. Na temo razmišljanja o sebi, o svojih
interesih, na spletni strani Moja izbira so iskali poklice, ki jih zanimajo, skupaj smo pregledali
razpis in njegovo vsebino …

Vsi učenci 9. razredov so se udeležili individualnega razgovora z mano, kjer so rešili tudi
vprašalnik interesov Kam in kako? Za dve učenki pa je bil izveden tudi Hollandov test iskanje
poklicne poti.

29. januarja 2015 je bil izveden roditeljski sestanek za starše na temo Razpisa, vpisa v srednje
šole, itd.

Vsi starši so imeli možnost individualnega razgovora, večina jih je to koristila.

V mesecu marcu 2015 smo skupaj z učenci izpolnili Vpisne liste, te sem nato z dopisom, 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.

Za učence 8. in 9. razreda smo pripravili tehnični dan Poklici (25. 9. 2014), kjer sta se predstavili Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna in Šolski center Postojna, učenci pa so imeli možnost spoznati poklice v okoliških podjetjih in ustanovah Vrtec Martina Krpana, Valkarton, Knjižnica Jožeta Udoviča, Relief grafika, NLB poslovalnica Rakek, Kontim – hiša številk,
Avtotehna Vis in Urbas, poklic specialnega pedagoga in energetskega svetovalca.

Učence smo povabili tudi na Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva, ki je potekal 27. 11.
2014 v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

V januarju se je 23 učencev in učenk 8. in 9. razreda udeležilo predstavitev poklica vojaka in
možnosti zaposlovanja v slovenski vojski, ki sem jo v okviru izbirnega predmeta VNN organizirala na šoli.
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6. SOCIALNO EKONOMSKE STISKE

Starše, ki so se obračali name in spraševali po možnostih subvencioniranja prevozov, CŠODjev, kosil, malic, sem poslušala in jim pomagala poiskati pomoč … Napotila sem jih na CSD ali
pa jim pomagala izpolniti vlogo za pridobitev sredstev iz Šolskega sklada.
Vse starše otrok, ki so se udeležili zimske šole v naravi, smo obvestili o možnostih subvencioniranja s strani CSD-ja.

Za letno šolo v naravi smo starše obvestili, da jo MIZKS subvencionira socialno ogroženim
otrokom. Na podlagi 12 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.

V letošnjem letu smo večkrat sodelovali s CSD tudi pri spremljanju nekaterih družin in pri
sumu nasilja nad otokom.

7. OSTALO

Pod ostalo delo štejem delo, ki ga ne morem neposredno umestiti v zgolj eno smernico šolske svetovalne službe. Sem poleg načrtovanja dela šolske svetovalne službe spada tudi:
-

projekt Prostovoljstva (Soba sodelovanja, obisk v domu starejših, pomoč v OPB-ju),

-

vodenje šolskega Projekta Bralna pismenost na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek,

-

organizacija gostovanja predstavnikov ZRSŠ na naši šoli v okviru projekta BP (4. 3.
2015),

-

predstavitev Projekta Bralna pismenost na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek n ZRSŠ,

-

pripravila in izvedla 3 sestanke za učitelje v okviru projekta Bralna pismenost;

-

organizacija Regijskega srečanja mladih raziskovalcev (ZOTKS),

-

vodila Notranjski aktiv svetovalnih delavk,
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-

pripravila in izvedla delavnico za učitelje: Miti o vedenjskih težavah (povzeto po Tomažu Vecu),

-

torkovi sestanki in priprava na njih,

-

sodelovanje na šolskih prireditvah, kulturnih, tehniških, športnih dnevih,

-

razni sestanki delavcev, pedagoške konference, kolegij (aktivno sodelovanje, priprava,
pisanje zapisnikov),

-

sestanki z ravnateljico in pomočnico, pomoč pri dokumentaciji, NPZ-jih, Lopolisu, itd.,

-

oblikovanje skupin izbirnih predmetov,

-

pomoč pri NPZ-jih,

-

izdaja potrdil o šolanju,

-

pomoč pri uveljavljanju pravice do javne delavke,

-

vabila na roditeljske sestanke (oblikovanje in splet),

-

soglasja o zbiranju osebnih podatkov v začetku šolskega leta,

-

imenovana sem bila za poverjenika CZ,

-

predsednica volilne komisije OŠ »Jožeta Krajca« Rakek,

-

obeležila sem Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta,

-

obeležila sem Svetovni dan mladih prostovoljcev,

-

aktivno sem sodelovala pri dnevih dejavnosti (KD Rudolf Maister, TD Moja energija,
TD Zaščita in reševanje, ŠD),

-

bila sem v skupini za prijavo Erazmus+ projekta,

-

Izdelala sem Checkpoint za projekt Roden 2

-

vrednotenje NPZ-jev iz predmeta DKE,

-

sodelovala sem z UNICEFOM,

-

delo v okviru UNESCOm

-

vodila aktiv oddelčnih skupnosti,

-

aktivno sodelovala pri uvedbi enotnega klasifikacijskega načrta v naše delo,

-

…

99

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/15

II. ANALIZA DELA

Graf: Realizirana razporeditev dela v šolskem letu 2014/2015
7. Ostalo
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2%

5. Poklicna orientacija

10%

4. Všolanje
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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 svojega delovnega časa sem namenila Šolski kulturi, redu in klimi. Predvsem vzgojni
in osebnostni problematiki posameznikov ali pa celotnega razreda. Menim, da sem svoje
delo enakomerno razporejala, vendar je bila letos vzgojna problematika res izrazitejša (oziroma veliko sem delala na preventivnih dejavnostih).

Tudi iz spodnjega grafa je razvidno, da sem v letošnjem šolskem letu veliko več dela namenila smernici Vzgoja, red, klima, več svojega časa sem namenila tudi učencem z učnimi težavami in njihovem zgodnjem odkrivanju ter iskanju ustreznih oblik pomoči.

Še vedno me skrbi smernica socialno ekonomske stiske, saj njej ne uspem nameniti več časa
oz. ne najdem načinov prepoznavanja družin v socialno ekonomskih stiskah, po drugi strani
pa smo kot šola s sredstvi pomoči omejeni.
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Graf: Primerjava realizirane razporeditve dela v preteklih šolskih letih
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III. IZOBRAŽEVANJA, POSVETI, DELAVNICE
NASLOV IZOBRAŽEVANJA

IZVAJALEC IN KRAJ

DATUM

ŠTEVILO DNI /
ŠTEVILO UR

Spodbujanje razvoja otroških možganov
Spodbujanje bralne pismenosti v OE
Ljubljana
5. delovno srečanje
6. delovno srečanje
8. delovno srečanje
Aktiv DSP, obisk Zavoda za slepe in
slabovidne
1. Sestanek študijske skupine za SD v
OŠ
Učitelj in učenec: Zaveznika v dialogu,
veselju in dôbrosti
Od vloge do odnosa, razvijanje profesionalne odnosen kompetence
Izobraževanje Lo.Polis
Strokovno srečanje SCOM: 60 let
podpore v vzgoji in izobraževanju
Psihopatologija v šoli
Aktiv DSP, Vikend doživljajske pedagogike
Strokovno srečanje v mednarodnem
projektu Linpilcare

Nada Trtnik, OŠ Cerknica,
Cerknica

9. 10. 2014

1 ura

ZRSŠ, Logatec
ZRSŠ, Horjul
ZRSŠ, Ljubljana

30. 9. 2014
13. 1. 2015
16. 6. 2015

3 ure
3 ure
3 ure

Zavod za slepe in slabovidne Ljubljana
ZRSŠ, Ilirska Bistrica

22. 10. 2014

3 ure

13. 11. 2014

4,5 ur

Msgr. Slavko Rebc, Kulturno društvo KERNEL in
občina Postojna
Darja Barborič Vesel,
Familylab
Rakek

8. 12. 2014

1,5 ure

20. 1. 2015

3 ure

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
Ljubljana
Patricia Verbič

26. – 27. 3.
2015

14 ur

13. 5. 2015

1 ura

Manca Farkaš, Dolnje jezero
ZRSŠ, Ljubljana

22. – 23. 5.
2015
30. 6. 2015

14 ur

2 uri

6 ur

Rakek, 8. julij 2015
Tjaša Prudič, univ. dipl. pedagoginja,
mag. prof. inkluzivne pedagogike,
šolska svetovalna delavka
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POROČILO ŠOLSKE KNJIŽNICE
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

ŠTEVILO RAČUNALNIŠKO OBDELANIH KNJIG V PROGRAMU COBISS/0PAC NA DAN, 24.6.2015

PODLOKACIJA

ŠTEVILO ENOT GRADIVA
8645
2284
971
2483

knjižnica
učiteljski kabineti
čitalnica
PŠ Unec
arhiv
SKUPAJ:

563
14946

PRIRAST KNJIŽNEGA GRADIVA od 25.6. 2014 do 24.6.2015
pod lokacija

nakup

dar

knjižnica
učiteljski kabineti
čitalnica
PŠ Unec

52
62
3
5

12
2
9
1

stari
fond
36
2
8
0

arhiv
SKUPAJ:

/
122

/
24

287
333

Dodatno je bilo iz starega fonda vneseno v program COBISS 333 enot knjižničnega gradiva.
Skupni prirast (nakup, dar, stari fond): 479
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PRIRAST KNJIŽNEGA GRADIVA PO UDK IN PROSTEM PRISTOPU
O- SPLOŠNO: 12
02- KNJIŽNIČARSTVO: 2
03- ENCIKLOPEDIJE, LEKSIKONI: 0
040- RAČUNALNIŠTVO: 0
05- PERIODIKA: 2
1-FILOZOFIJA:1
159- PSIHOLOGIJA : 1
2- VERSTVO: 1
3- DRUŽBENE VEDE: 10
30- SOCIOLOGIJA:1
32-POLITIKA: 1
34-PRAVO: 0
37- ŠOLSTVO, VZGOJA: 18
379,8- PROSTI ČAS: 0
39- ŠEGE, OBIČAJI: 1
5-NARAVOSLOVNE VEDE: 12
504- EKOLOGIJA: 0
51- MATEMATIKA : 14
52- ASTRONOMIJA: 0
53- FIZIKA: 1
54- KEMIJA: 4
57- BIOLOGIJA: 1
58- RASTLINSTVO: 2
59-ŽIVALSTVO: 1
6-UPORABNE VEDE: 7
61- MEDICINA: 3
62- TEHNIKA: 3
629- LADJE: 1
63-KMETIJSTVO: 1
65- PROMET, POŠTA:0
689- ROČNE SPRETNOSTI: 3
7- UMETNOST: 2
77- FOTOGRAFIJA : 0
78- GLASBA: 7
79- RAZVEDRILA: 1
791.4- FILM: 0
794- DRUŽABNE IGRE: 1
796-ŠPORT: 5
8- JEZIK, JEZIKOSLOVJE: 5
81-JEZIKOSLOVJE: 13
82- KNJIŽEVNOST: 99
82-1- PESNIŠTVO: 3
82-2 - DRAMATIKA: 35
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82-3-PRIPOVEDNIŠTVO: 48
886.3-POEZIJA: 12
9- ZEMLJEPIS, ZGODOVINA: 4
908-DOMOZNANSTVO: 4
91-ZEMLJEPIS: 6
912-ATLASI: 1
929- BIOGRAFIJE: 7
93/94-ZGODOVINA: 19
C-CICIBANI: 8
L-LJUDSKO SLOVSTVO: 1
M-MLADINCI: 17
P-PIONIRJI: 47
O- ODRASLI: 0
PRIRAST GRADIVA PO INTERNI OZNAKI
a- angleška bralna značka: 37
ak- avdio-kasete: 0
cd -zgoščenke: 2
cr -cd- rom: 0
DVD: 1
DZ-delovni zvezki: 13
n-nemška bralna značka: 4
P-priročniki: 0
S-stripi: 1
UČ-učbeniki: 18
ZN-zbirke nalog: 3

ŠTEVILO NASLOVOV ČASOPISOV IN REVIJ: 40
PRIRAST NEKNJIŽNEGA GRADIVA
CD-ROMI
0

CD
2

VIDEO KASETE AV KASETE
0
0

DVD

SKUPNO ŠTEVILO ENOT NEKNJIŽNEGA GRADIVA VPISANEGA V SISTEM COBISS
CD- ROMI
CD
VIDEO KASETE AV KASETE
DVD
99
83
240
89
79
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ARHIV
V letošnjem šolskem letu smo uredili arhiv starih knjig.
V pod lokaciji arhiv se trenutno nanaša 563 vpisanih knjig v COBISS,
odpisanih je 1307 knjig.
IZPOSOJA KNJIŽNEGA GRADIVA (priložene priloge, direkten izpis statistike iz COBISSA)
Izposoja je potekala po urniku, na Uncu pa smo čas izposoje prestavili iz petka na torek.
Iz priloge 1-IZPOSOJA GRADIVA je razvidno, da je bilo v tem šolskem letu izposojenih 2425 enot
gradiva.
Iz priloge 1- OBISK ČLANOV je razvidno, da v letošnjem šolskem letu obisk članov znaša – 2052
obiskov.
Najbolj so knjižnico obiskovali učenci prve triade.
PEDAGOŠKO DELO V KNJIŽNICI
URE KIZ V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Rakek:
1. a- 11.9.2014, 25.5.2015, 4.6.2015 (2 uri)
1. b- 11.9.2014, 5.6. 2015 (2 uri),11.6.2015
2 .a- 2.10.2014 (2 uri), 5.6.2015 (2uri)
3. a- 30.9.2014 ( 2uri ), 6.3.2015, 22.6.2015
4. a- 13.2.2015, 20.4.2015, 17.6.2015( 2 uri)
5. a- 6.10.2014, 21.11.2014,3.4.2015,16.6.2015
6. a- 16.1.2015, 19.2.2015, 4.3.2015, 19.6.2015
7. a- 14.11.2014, 15.1.2015, 26.3.2015 (2 uri), 17.4.2015 (2 uri), 18.6.2015
7. b- 14.11.2014, 26.3.2015(2 uri), 17.4.2015 (2uri)
8. a- 16.10.2015,10.6.2015,17.6.2015
8. b- 4.3.2015, 19.6.2015
9. a- 10.6.2015, 12.6.2015 (2 uri)
9. b- 10.6.2015
Unec:
1. c – 18.9.2014 (2 uri), 14. 3.2015, 23.6.2015
2. b – 21.10.2014, 19.5.2015, 23.6.2015 ( 2 uri)
3. b – 18.9.2014 (2 uri), 30.9.2015, 23.6.2015
4 .b – 20.3.2015 ( 2 uri), 22.4.2015 ( 2 uri)
5. b – 20.3.2015 ( 2 uri), 22.4.2015 ( 2 uri)
VVZ Martin Krpan:
skozi vse leto, večkrat mesečno
24.12.2014
23.4.2015
Skupno število KIZ: 71
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Sodelovala sem tudi na športnih in kulturnih dnevih, bila sem nadzorna učiteljica pri NPZ.
OSTALE DEJAVNOSTI ( RAZSTAVE, PROJEKTI )
-

obeležitev mednarodnega dneva knjig za otroke, 2.4.2015
23.4.2015- Noč v šolski knjižnici s Tačkami pomagačkami
razstava in podaritev odpisanih knjig -16.4- 24.4.2014

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
- priložena priloga o izobraževanju
UČBENIŠKI SKLAD
Učbenike si je izposodilo naslednje število učencev:
1. r- /
2.r.- 24
3.r.- 28
4.r.- 22
5. r- 24
6.r.- 26
7.r.- 32
8.r.- 30
9. r.- 35
Skupaj: 221 učencev

ŠTEVILO RAČUNALNIŠKO OBDELANIH KNJIG V PROGRAMU COBISS/0PAC NA DAN,
24. 6. 2014
PODLOKACIJA

ŠTEVILO ENOT GRADIVA

knjižnica

8544

učiteljski kabineti

2213

čitalnica

951

PŠ Unec

2483

arhiv

275

SKUPAJ:

14466
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PRIRAST KNJIŽNEGA GRADIVA od 25. 6. 2013 do 24. 6. 2014
PODLOKACIJA

NAKUP

DAR

STARI FOND

knjižnica

74

30

54

učiteljski kabineti

88

17

2

čitalnica

1

13

7

PŠ Unec

1

6

1

arhiv
SKUPAJ:

275
164

66

339

Dodatno je bilo iz starega fonda vneseno v program COBISS 339 enot knjižničnega gradiva.
Skupni prirast (nakup, dar, stari fond): 569

PRIRAST KNJIŽNEGA GRADIVA PO UDK IN PROSTEM PRISTOPU
0 - SPLOŠNO:
02 - KNJIŽNIČARSTVO:
03 - ENCIKLOPEDIJE, LEKSIKONI:
040 - RAČUNALNIŠTVO:
159 - PSIHOLOGIJA :
2 - VERSTVO:
3 - DRUŽBENE VEDE:
32 - POLITIKA:
34 - PRAVO:
37 - ŠOLSTVO, VZGOJA:
379.8 - PROSTI ČAS:
39 - ŠEGE, OBIČAJI:
5 - NARAVOSLOVNE VEDE:
504 - EKOLOGIJA:
51 - MATEMATIKA :
52 – ASTRONOMIJA:
53 - FIZIKA:
54 - KEMIJA:
57 - BIOLOGIJA:
58 - RASTLINSTVO:
59 - ŽIVALSTVO:
6 - UPORABNE VEDE:
61 - MEDICINA:
62 - TEHNIKA:
621 - ELEKTROTEHNIKA:

19
2
3
1
/
2
4
2
/
34
1
6
30
2
30
1
4
6
2
/
11
6
12
6
1
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63 - KMETIJSTVO:
65 - PROMET, POŠTA:
689 - ROČNE SPRETNOSTI:
7 - UMETNOST:
77 - FOTOGRAFIJA:
78 - GLASBA:
79 - RAZVEDRILO:
791.4 - FILM:
794 - DRUŽABNE IGRE:
796 - ŠPORT:
8 - JEZIK, JEZIKOSLOVJE:
81 - JEZIKOSLOVJE:
82 - KNJIŽEVNOST:
82-1 - PESNIŠTVO:
82-2 - DRAMATIKA:
82-3 - PRIPOVEDNIŠTVO:
886.3 - POEZIJA:
9 - ZEMLJEPIS, ZGODOVINA:
908 - DOMOZNANSTVO:
91 - ZEMLJEPIS:
929 - BIOGRAFIJE:
93/94 - ZGODOVINA:
C-CICIBANI:
L-LJUDSKO SLOVSTVO:
M-MLADINCI:
P-PIONIRJI:
O- ODRASLI:

5
1
4
10
1
5
2
1
2
4
15
16
91
3
3
32
6
/
4
9
32
21
/
38
66
12

PRIRAST GRADIVA PO INTERNI OZNAKI
a - angleška bralna značka:
ak - avdio-kasete:
cd - zgoščenke:
cr -cd-rom:
DVD:
DZ - delovni zvezki:
n - nemška bralna značka:
P - priročniki:
S - stripi:
UČ - učbeniki:
ZN - zbirke nalog:

19
/
3
/
1
33
6
5
9
38
/
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ŠTEVILO NASLOVOV ČASOPISOV IN REVIJ: 40
PRIRAST NEKNJIŽNEGA GRADIVA
CD-ROMI
0

CD
3

VIDEO KASETE
0

AV KASETE
0

DVD
1

SKUPNO ŠTEVILO ENOT NEKNJIŽNEGA GRADIVA VPISANEGA V SISTEM COBISS
CD- ROMI
99

CD
81

VIDEO KASETE
240

AV KASETE
89

DVD
78

ARHIV
V letošnjem šolskem letu smo začeli urejati arhiv starih knjig.
V podlokaciji arhiv se trenutno nanaša 275 vpisanih knjig v COBISS, 64 knjig smo iz arhiva prenesli
na druge podlokacije, 441 smo jih odpisali, 322 starih knjig smo fizično uničili - star papir.
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IZPOSOJA KNJIŽNEGA GRADIVA (priložene priloge, direkten izpis statistike iz COBISSA)
Izposoja je potekala po urniku, na Uncu pa smo čas izposoje prestavili s petka na torek.
Iz priloge 1-IZPOSOJA GRADIVA je razvidno, da je bilo v tem šolskem letu izposojenih 3348 enot
gradiva.
Iz priloge 1- OBISK ČLANOV je razvidno, da v letošnjem šolskem letu obisk članov znaša – 2368
obiskov.
Najbolj so knjižnico obiskovali učenci prve triade.
PEDAGOŠKO DELO V KNJIŽNICI
URE KIZ V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
Rakek:
1. a – 23. 06. 2014 (2 uri), 23. 06. 2014 (2 uri)
2 .a – 02. 10. 2014 (2 uri), 05. 06. 2014 (2uri)
3. a – 03. 10. 2013 (2 uri), 03. 03. 2014, 24. 06. 2014
4. a – 10. 10. 2013, 18. 10. 2013, 20. 06. 2014 (2 uri)
5. a – 26. 09. 2013, 05. 04. 2014 (2 uri), 18. 06. 2014
6. a – 25. 11. 2014. 24. 03. 2014, 15. 05. 2014, 19. 06. 2014
6. b – 18. 03. 2014, 24. 03. 2014, 26. 03. 2014, 04. 06. 2014, 16. 06. 2014
7. a – 22. 11. 2013 (2 uri), 17. 01. 2014, 03. 03. 2014, 19. 03. 2014 (2 uri), 05. 06. 2014,
19. 06. 2014
7. b – 22. 11. 2013 (2 uri), 17. 01. 2014, 22. 03. 2014 (2 uri), 26. 03. 2014, 19. 06. 2014
8. a – 24. 10. 2013, 19. 06. 2014
8. b – 25. 10. 2013, 19. 06. 2014
9. a – 11. 06. 2014
9. b – 11. 06. 2014
Unec:
1. b – 17. 09. 2013, 11. 02. 2013, 17. 06. 2014 (2 uri)
2. b – 17. 09. 2013, 11. 02. 2013, 17. 06. 2014 (2 uri)
3. b – 07. 01. 2014 (2 uri), 12. 06. 2014 (2 uri)
4 .b – 07. 01. 2014 (2 uri), 10. 06. 2014 (2 uri)
5. b – 07. 01. 2014 (2 uri)
VVZ Martin Krpan:
20. 12. 2013 - 2 uri
13. 03. 2014 - 2 uri
-

skozi vse leto, večkrat mesečno

Skupno število KIZ: 72
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Sodelovala sem tudi na športnih in kulturnih dnevih, bila sem nadzorna učiteljica pri NPZ.
OSTALE DEJAVNOSTI ( RAZSTAVE, PROJEKTI )
-

obeležitev meseca šolski knjižnic, oktober 2013 - priprava razstave starih »Čebelic«
obeležitev mednarodnega dneva knjig za otroke, 02. 04. 2014
reševanje MEGA KVIZA - 2000 let Emone
25. 04. 2014 - Noč v šolski knjižnici

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
-

priložena priloga o izobraževanju

UČBENIŠKI SKLAD
Učbenike si je izposodilo naslednje število učencev:
1. r. - /
2. r. - 28
3. r. - 23
4. r. - 24
5. r. - 27
6. r. - 32
7. r. - 33
8. r. - 35
9. r.- 30
Skupaj: 232 učencev

Lea Sterle, šolska knjižničarka
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POROČILO O ŠOLSKI PREHRANI
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
V šolskem letu 2014 /15 se je v šolski kuhinji na Rakeku pripravljalo dnevno:
 24 zajtrkov za učence jutranjega varstva
 236 malic za učence od 1. – 9. razreda
 150 kosil (od tega 23 za PŠ Unec)
 3 kosila za delavce šole
 7 malic za učitelje
 Unec 39 malic (pripravljajo sami)
* Diete (zdravniško potrdilo) :
- alergija na jajca in mleko (Rok Kranjc, 8. b)
- alergija na mleko (učenca 4.a: Lenart Logar in Anis Abidović in Vitan
Logar, 7. b, Jan Beber, 3.b)
- alergija na arašide, oreščke (Tia Vitić, 3.a)
- alergija na fruktozo (Matej Godeša, 7.a)
- prehrana brez sladkorja (Katja Marolt, 4.a)
- prehrana z več vlaknin (Aleks Cvijić, 1.a)

* Drugo:
- 7 brezmesnih malic
- 5 malic brez svinjine (verska usmerjenost)
Dva učencev šoli nista prejemala nobenega obroka, ostali učenci pa so imeli v šoli vsaj enega. Število malic in kosil se med letom ni bistveno spreminjalo in je bilo konstantno.
Cene obrokov šolske prehrane so ostale enake, kot so bile sprejete na svetu šole, 31.8.2012 (kosila).
Po sklepu Sveta šole so cene obrokov sledeče: malica (0,80 €), zajtrk (0,55 €), kosilo za 1. triado
(2,00 €), 2. triado (2,20 €) in 3. triado (2,40 €). Subvencijo za malico je imelo 160 učencev. Do brezplačnega kosila pa je bilo upravičenih 9 učencev.
Jedilnik sem načrtovala za 14 dni naprej, v sodelovanju s kuharico Marijo Hiti in Zdravko Penko. Pri
načrtovanju jedilnikov sem upoštevala smernice zdrave prehrane, energijsko in hranilno ter zdravstveno ustreznost ponujenih obrokov, želje otrok, prilagoditve jedilnika glede na dejavnosti (športni
dan, …).
Jedilnik je bil objavljen na šolski spletni strani, diete (alergija na mleko in oreščke) pa smo učencem
dali v pisni obliki.
Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili vključeni v projekt Shema šolskega sadja. V ta namen so od
3. septembra 2014 dalje imeli vsi učenci (tudi tisti, ki niso bili prijavljeni na šolsko malico) enkrat na
teden - ob sredah poleg šolske malice na voljo brezplačen dodaten obrok sadja ali zelenjave. Izvedli smo 36 delitev sadja in zelenjave. Učence smo s tem še dodatno spodbujali k uživanju le tega.
Vzporedno s tem so potekale skozi vse leto promocijske aktivnosti v zvezi s projektom.
113

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/15

V mesecu juniju smo za 19 švedskih učencev in 4 spremljevalce pripravljali malico in kosila s poudarkom na slovenski kulinariki.
Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali pri pripravi pogostitve valete.
S 13. decembrom 2014 se je pričela uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. Ena izmed zahtev le-te je tudi obvezno označevanje alergenov šolah, zato
smo šolski jedilnik objavljen na šolski spletni strani in na oglasni deski v jedilnici začeli s tem datumom označevati z alergeni. Učencem z alergijami smo kot doslej pripravili dietni jedilnik. Kuharica
Marija Hiti in Marija Opeka- vodja šolske prehrane sva se udeležili seminarja Obvezno označevanje
alergenov.
Kuharici Zdravka Penko in Marija Hiti sta se med letom izobraževali na temo diet in se udeležili delavnice Z roko v roki do kakovostnih obrokov.
Izobraževanje za kuharici v zvezi s HACCAP sistemom sem izvedla sama.
V letošnjem šolskem letu smo imeli dva pregleda (4.11.2014, 20.5.2014) iz strani Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, san. inž. gospa Irena Todorovič.
Naredila je kontrolo higiensko režima šolske kuhinje, vključno s preverjanjem HACCP sistema in
odvzela vzorce živil za mikrobiološko preiskavo.
Večjih težav v zvezi s šolsko prehrano ni bilo, morebitne težave smo skušali reševati sproti.
Rakek,30.6.2015

Vodja šolske prehrane:
Marija Opeka
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POROČILO O DELU RAČUNALNIČARJA – ORGANIZATORJA INFORMACIJSKIH
DEJAVNOSTI
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Kot učitelj računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti sem v sodelovanju z vodstvom šole
vzpodbujala in usmerjala izobraževanje učiteljev za uporabo informacijske tehnologije, nudila individualno pomoč učiteljem in učencem, spremljala novosti na področju računalništva, skrbela za
uporabo licenčne programske opreme na šoli ter njeno delovanje. Del delovnega časa sem namenila tudi tehnični pomoči v vodstvu šole.
Z učitelji smo obnavljali šolsko spletno stran s svežimi informacijami, dogodki, fotografijami in z video vsebino. Sodelovala sem z različnimi aktivi. Izvajala sem interesno dejavnost – Računalniški krožek za učence iz podružnične šole. Za nogometni turnir, ki ga je šola organizirala v mescu maju, sem
pripravila in oblikovala priznanja. Ob koncu šolskega leta smo učencem podelili pohvale in priznanja, ki sva jih oblikovali z učiteljico umetnosti.
Učencem sem omogočila uporabo računalniške učilnice za njihovo delo ter jim pomagala pri nastalih tehničnih težavah.
V šolskem letu 2014/2015 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.
Šolo smo opremili s šestimi novimi računalniki. Štiri računalnike smo namenili učiteljem, po enega
pa v pisarno poslovne sekretarke ter v računovodstvo. Kupili smo tudi LCD monitor, tri projektorje
in tiskalnik. Zamenjane računalnike, ki so bili še uporabni smo razporedili v druge prostore in so
namenjeni učiteljem.
Kot učitelj računalnikar sem se nenehno izobraževala s pomočjo interneta in strokovne literature
ter se udeleževala vseh seminarjev, ki so potrebni za nadaljnje kvalitetno delo.

Rakek, 30. 6. 2015

Računalnikar: Lidija Anzeljc
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POROČILO PROJEKTA UNESCO ŠOLE
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Koordinatorica Unesco projektov je bila v Martina Hiti, v ožjem timu pa je sodelovala še Patricia
Verbič.
Vključili in aktivno smo sodelovali pri petih nacionalnih Unesco projektih:
ENO – DREVESIJADA, vodja projekta je bila P. Verbič in je potekal 16. 10. 2014. Zasadili smo drevesne sadike bukve, s katerimi smo oblikovali živo mejo okoli otroškega igrišča ter sadiko lipe, ki je
dobila svoje mesto, kjer je stala breza, ki je bila poškodovana v žledolomu.
KRISTALOGRAFIJA, vodja je bila A. Šen in je potekal od 1. 9. – 24. 12. 2014. Pri tem projektu so sodelovali učenci 9. Razredov, ki so obiskovali kemijski krožek. Učenci so se seznanili s kristalografijo,
spoznali različne postopke kristalizacije, opazovali so različne kristale, jih med seboj primerjali ter
prepoznavali snovi, ki omogočajo tvorbo kristalov tudi v vsakdanjem življenju.
JEZIK – KULTURA IN TRADICIJA je projekt, ki ga je vodila U. Drobnič in je trajal oktobra in novembra
2014. Skupaj z učenci so izbrali temo, ki jim je blizu in ustrezna glede na razpis nacionalnega projekta v letu družine ˝Rod rodu roko podaja˝. Na podlagi izvirnega videa so pripravili scenarij za nastop
na recitalu, razdelili vloge in se pripravili na nastop. Učenci so bili dobro pripravljeni in izvirni, žal pa
jim je vremenska ujma preprečila nastop na recitalu.
NOČ S TAČKAMI POMAGAČKAMI smo izvedli v sklopu vseslovenskega projekta in Noč knjige 2015
preživeli v družbi dveh kužkov: Lama in Kashe. Oba prihajata iz društva Tačke pomagačke. Vsak učenec, ki se je udeležil dogodka, je kužkoma prebral eno knjižico ali odlomek iz knjige, kužka pa sta
nam ob koncu pokazala, kaj vse znata in zmoreta. Dogovorili smo se, da se nam bosta naslednje leto
pridružila vsakih štirinajst dni na skupnem branju, kot pomoč otrokom s težavami pri branju. Vodja
projekta sta bili P. Verbič in L. Sterle.
UNESCO VRTIČKI je projekt pri katerem sodelujemo že vrsto let in pri katerem so najbolj aktivni
učenci in učiteljice na POŠ Unec. Cilj projekta je navdušiti mlade za sobivanje v naravo, za spremljanje rasti in razvoja rastlin ter jih ozaveščati o pomenu samooskrbe, da je hrana spet pomembna in
celo draga dobrina. Projekt je potekal od oktobra 2014 do maja 2015 v okviru vseh predmetov,
dnevov dejavnosti, vrtnarskega krožka, samostojnega učenja, … Vodja projekta ja bila M. Čuk.
Obeležili smo kar 27 mednarodnih ali svetovnih dni, vključno s štirimi dnevi, ki jih poudarja Unesco.
V letošnjem šolskem letu smo izpeljali tudi pilotski projekt RODEN, ki smo ga že drugo leto izvajali
s partnersko šolo Roslagsskolan Roden iz mesta Norrtälje na jugovzhodu Švedske.
Tako smo v tednu od 1. do 5. junija na naši šoli gostili 19 učencev, od tega 7 deklet in 10 fantov,
ki obiskujejo 7.b razred drugostopenjske osnovne šole Roslagsskolan Roden, dva fanta pa 8. razred
osnovne šole Grindskolan. Poleg učencev so bili naši gostje tudi: bivši razrednik in pobudnik projekta Stellan Larsson, asistent učencev Rasmus Svensson Lindgren, pomočnica ravnateljice, ki z novim
šolskim letom prevzema vodenje naše partnerske šole, Ildico Hellman, in ravnateljica Maria Kallmark-Molitor.
Učenci so svoje znanje angleščine in veščino medkulturnega povezovanja utrjevali tudi na domovih,
saj so švedski učenci gostovali pri družinah naših učencev. V dopoldanskem času smo za vse učence
organizirali zanimiv način raziskovanja Rakeka in njegove okolice, ko so se po mešanih skupinah
odpravili na potep po Rakeku in na poti izvajali naloge, ki so jim bile določene. Goste smo odpeljali
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tudi na kopanje v Jadransko morje, na pohod na Slivnico od kjer je čudovit razgled na Cerkniško
jezero, za konec pa so učenci za svoje goste pripravili kratke kvize o poznavanju Slovenije.
Na tehniškem dnevu smo z učenci izdelali knjigobežnice, t.j. knjižne hišice, ki jih bomo namestili na
javna mesta v našem kraju.
V septembru bomo obisk vrnili mi.
S tem projektom smo poudarjali pomen pridobivanja mednarodnih izkušenj, mednarodno sodelovanje, odprtost in sprejemanje kulturne raznolikosti. Učenci so se učili delati, ko so zbirali denarna
sredstva, se med seboj povezovali, sodelovali in se učili spoštovati drug drugega.
UNESCO je leto 2015 razglasil za MEDNARODNO LETO SVETLOBE in tako smo sodelovali na mednarodnem likovnem in fotografskem natečaju LIDICE 2015 - SVETLOBA. Za svoja izdelka sta bila nagrajena kar dva učenca naše šole.
P. Verbič se je v maju udeležila delavnice na DAN KULTURNE RAZNOLIKOSTI, ki jih je organiziral
Unesco.
Ohranjali smo tudi našo snovno kulturno dediščino z izdelovanjem butaric skupaj z aktivom kmečkih žena.
V letošnjem šolskem letu smo poudarjali predvsem dva izmed štirih stebrov. In sicer učiti se, da bi
znali živeti skupaj in učiti se, da bi znali delati. Oba stebra smo učinkovito in nevsiljivo prepletali
med seboj, saj so morali učenci med pripravami na gostovanje tujih vrstnikov pripraviti več dogodkov, s katerimi so napolnili blagajno in z zbranimi sredstvi svojim prijateljem omogočili nepozabno
bivanje med nami.
Naši učenci so večkrat obiskali dom starejših občanov v Cerknici in s stanovalci preživljali prijetne
urice ter se z njimi družili, igrali družabne igre ter jim zaigrali gledališko predstavo.
V tednu Simbioze smo za starejše občane pripravili druženje v naši računalniški učilnici, kjer so
spoznavali osnove iz računalniškega znanja in se preizkusili v uporabi interneta.
Družili pa so se tudi z uporabniki Varstveno delovnega centra.
Učenci v podaljšanem bivanju so si s prodajo svojih izdelkov kupili dva bazenčka, ki jim prideta prav
v vročih poletnih dneh.
Obiskali smo tudi Vzgojni zavod Planina in se z gojenci družili v okviru delavnic, ki so jih pripravili.
Kar nekaj časa smo namenili tudi Unescovim prioritetnim temam, kot so medkulturno učenje, ko
smo poleg že večkrat omenjene izmenjave, sodelovali tudi z gdč. Jano Dular, ki živi in deluje v Malaviju, kamor smo namenili del zbranih sredstev za izgradnjo šole. Naši mlajši učenci so za afriške
otroke izdelali dve namizni družabni igri, ki jih je gdč. Dular odnesla s seboj. Bili pa smo tudi botri
afriškemu dečku Brianu, ki pa je zaradi selitve opustil šolanje, zato se je naše botrstvo z letošnjim
letom zaključilo.
Učenci so se preko vseh stikov z različnimi kulturami spoznavali tudi z otrokovimi pravicami, razmišljali o kršenju le teh ter iskali in razmišljali o načinih reševanja svetovnih problemov, kot so lakota, vojne, bolezni, teroristični napadi, verska nesoglasja, … Učenci so risali Plakat miru.
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Za poglobljeno izobraževanje za trajnostni razvoj smo v okviru tehniškega dneva Zaščita in reševanje (oktober 2014) spoznali različna tveganja za nastanek naravnih nesreč ter spoznali nekatere
učinkovite strategije reagiranja in varnega delovanja za preprečevanje nesreč.
Prav tako smo v okviru TD Moja energija (oktober 2014) spoznavali načine varčevanja z energijo,
izdelali smo energetsko izkaznico šole, govorili o obnovljivih virih energije, o lokalnem energetskem
konceptu, o porabnikih energije in oskrbi z njo, iskali načine za novo uporabo tekstila, izdelovali
igrače iz blaga.
V okviru izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, so se učenci spoznali z
različnimi društvi, ki delujejo v naši neposredni bližini (PGD Rakek, Jamarsko društvo, vojska, …).
Na POŠ so se pridružili k vseslovenskem natečaju za pridobitev naziva PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA
ŠOLA in sodelovali s projektom EKO BERI. V okviru rednega pouka, v oddelku podaljšanega bivanja
in/ali interesne dejavnosti so prebirali različne knjige z ekološko vsebino, potem pa je sledilo poglabljanje doživetja s poustvarjanjem.
Učenci in učitelji smo delovali ko prostovoljci na različnih nivojih, se udeleževali različnih akcij in se
tako učili biti dobrodelni. Tako smo zbirali denarna sredstva za deklico s cerebralno paralizo, zbirali
zamaške, sodelovali v akciji Niveine rokice, za Unicef smo izdelali smo Punčko iz cunj, sodelovali v
akcijah Drobtinica 2015 in Bodi prijatelj okolja, zbirali smo zamaške za Aleksa in Laro …
Učiteljice pa smo bile prostovoljne tudi v sobi sodelovanja, kjer smo dvakrat na teden nudile pomoč
pri učenju in domačih nalogah.
Učitelji smo se opolnomočili na področju razumevanja in poznavanja delovanja otrok ter izvedeli,
kako različno ravnamo z različnimi otroki ter spoznali kako z znanjem o odnosih vzpostaviti pozitiven zdrav odnos z učenci. Predavali so nam g. Juhant ter strokovnjaki iz FamilyLaba.
Izpeljali smo tudi več prireditev za krajane. Naši učenci so sodelovali n prireditvi Vojanov in naš čas,
v počastitev obletnice rojstva in smrti generala Rudolfa Maistra.
Letošnje leto je leto Rudolfa Maistra, po katerem je poimenovana tudi naša podružnična šola. V
sodelovanju z Notranjskim domoljubnim društvom general Rudolf Maister z Unca, so naši učenci
spoznavali življenje in delo Rudolfa Maistra. Sodelovanje Notranjskega domoljubnega društva Rudolf Maister z Unca in naše šole je ustvarilo zanimiv in poučen domoljuben kulturni dan. Na šoli so
bili razstavljeni izdelki skupin in likovni izdelki natečaja Rudolfa Maistra.
Zapisala: Martina Hiti
koordinatorica Unesco projekta
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UNESCO ASP mreža Slovenija
Letno poročilo UNESCO ASP šolskih koordinatorjev
A. OSNOVNI PODATKI
Šolsko leto: 2014/15
Naziv in naslov zavoda: Osnovna šola ˝Jožeta Krajca˝ Rakek, Partizanska cesta 28, 1381 Rakek
Vzgojno-izobraževalni zavod:

Vrtec

OŠ

Status šole/vrtca/zavoda: Mednarodni

SŠ

Drugo:

Nacionalni

Pridružena članica

E-naslov zavoda: os.rakek@guest.arnes.si
Naslov spletne strani zavoda: http://www.osrakek.si/
Število udeleženih v UNESCO dejavnostih:
Starostna skupina: od 6 let do 14 let .

Število deklet: 147 / Število fantov: 131

Podatki o šolskem koordinatorju/ici:
Priimek in ime: Martina Hiti
E-mail: martina.hiti@guest.arnes.si
Telefon: 0590 975 40

Podatki o ravnatelju/ici:
Priimek in ime: mag. Anita Ivančič
E-mail: ravnateljica.rakek@guest.arnes.si
Telefon: 0590 975 33

Podatki o koordinatorjih in mentorjih UNESCO dejavnosti:
Vrednotenje dela po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju:
Točke iz
20/a člena
2.alineja

Ustrezna alineja

Enoletno vodenje projekta v okviru mreže
2.alineja
Enoletno vodenje projekta v okviru mreže
2.alineja
Enoletno vodenje projekta v okviru mreže
2.alineja
Enoletno vodenje projekta v okviru mreže
2.alineja
Enoletno vodenje projekta v okviru mreže
Npr:
Mentorstvo najmanj trem učen15.alineja
cem ali skupini na javnem nastopu
Zgornje točke podeli ravnatelj/ica.

Ime in priimek
mentorja
Patricia Verbič

Patricia Verbič
Lea Sterle
Marta Čuk

Naziv opravljene naloge
Vodenje projekta ENODREVESIJADA
Jezik, kultura in tradicija
Noč s tačkami pomagačkami
Unesco vrtički

Anita Šen

Kristalografija

/

/

Urška Drobnič

119

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/15

Točke iz
20/b člena:
7. alineja

Ustrezna alineja

Ime in priimek
mentorja
Martina Hiti

Naziv opravljene naloge
šolski koordinator

Tabela za vodje središč:
Točke iz
Ustrezna alineja
Ime in priimek
20/c člena
mentorja
8. alineja
Enoletno razvojno raziskovalno
/
delo
Zgornje točke podeli MIZS oz. nacionalna koordinatorica.

Naziv opravljene naloge
enoletno vodenje regijskega središča

Enoletno vodenje projekta v okviru mreže
Zgornje točke podeli MIZS oz. nacionalna koordinatorica.

Temeljno delovanje UNESCO ASP šole – načini delovanja, vsebine in UNESCO teme v šolskem letu
2014/15:
a) Letni plan UNESCO ASP in Letno poročilo o realiziranih nalogah sta sestavini temeljnih dokumentov šole/vrtca/zavoda (Letni delovni načrt in Letno poročilo): DA NE
b) Naštejte UNESCO ASP vsebine, ki ste jih obravnavali na konferencah učiteljskega/ vzgojiteljskega zbora.
Nenasilna komunikacija
Trajnostni razvoj
Različno z različnimi otroki
»Delorsovi« štirje stebri vseživljenjskega učenja (kje ste dosegli letos največji napredek, kje
prepoznavate največ težav – kratko opišite):
V letošnjem šolskem letu smo poudarjali predvsem dva izmed štirih stebrov. In sicer učiti se, da bi
znali živeti skupaj in učiti se, da bi znali delati. Oba stebra smo učinkovito in nevsiljivo prepletali
med seboj, saj so morali učenci med pripravami na gostovanje tujih vrstnikov pripraviti več dogodkov, s katerimi so napolnili blagajno in z zbranimi sredstvi svojim prijateljem omogočili nepozabno
bivanje med nami.
Naši učenci so večkrat obiskali dom starejših občanov v Cerknici in s stanovalci preživljali prijetne
urice ter se z njimi družili, igrali družabne igre ter jim zaigrali gledališko predstavo.
V tednu Simbioze smo za starejše občane pripravili druženje v naši računalniški učilnici, kjer so
spoznavali osnove iz računalniškega znanja in se preizkusili v uporabi interneta.
Družili pa so se tudi z uporabniki Varstveno delovnega centra.
Učenci v podaljšanem bivanju so si s prodajo svojih izdelkov kupili dva bazenčka, ki jim prideta prav
v vročih poletnih dneh.
Obiskali smo tudi Vzgojni zavod Planina in se z gojenci družili v okviru delavnic, ki so jih pripravili.
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Prispevek in sodelovanje zavoda v svojem UNESCO ASP središču (na kakšen način sodelujete v
UNESCO ASP središču, kako ste s sodelovanjem zadovoljni - kratko opišite):
Kot koordinatorica naše šole sem se udeležila dveh srečanj UNESCO ASP mreže s središčem v OŠ
Ledina v Ljubljani. Z vodjo središča sodelujemo po elektronski pošti. Sodelovali smo na štirih razpisanih nacionalnih projektih. Udeležili smo se prireditve v maju za obeležitev svetovnega dne Kulturne raznolikosti.
Obveščanje je potekalo v redu, pravočasno. Vodja ljubljanskega središča mi je v vseh situacijah znala kvalitetno svetovati.

B. VSEBINSKO POROČILO
1. Katere UNESCO teme ste letos obravnavali v vaših dejavnostih?
o svetovni problemi in vloga OZN
o mir in človekove pravice
o medkulturno učenje
o izobraževanje za trajnostni razvoj
o drugo _______________________
Sodelujete v katerem od projektov mednarodne UNESCO ASP mreže?
o Ne
o Da, _____________________________________
o
2.

Dosežki v šolskem letu 2014/15:

Kratek opis dosežkov (do 500 znakov)
- Nagrajene risbe v Lidicah
- Energetska izkaznica šole
- Številne nagrade in priznanja naših učencev
- Rakek ima talent – zbiranje sredstev za projekt Roden
- Visoki dosežki na NPZ (nad državnim povprečjem pri vseh predmetih)
- Obeležili smo številne svetovne in več UNESCO dni in s tem poglabljali sistem vrednot pri
učencih pa tudi zaposlenih.
- Z vključevanjem v razne projekte smo učencem ponudili pester izbor življenjskih izkušenj,
ki so nas povezali in krepili timsko delo, predvsem pa nas naučili živeti z drugimi in biti.
- ureditev trajnega UNESCO kotička, z znakom, prostorom za objavljanje obeleženih dni.
- s prostovoljnim delom smo dodatno spodbujali učence k solidarnosti tudi v lokalni skupnosti
- skrbeli za okolje in bili ekološko odgovorni
- poglabljali znanje in spoznanja pri pouku in le – to poskušali uporabiti v praksi
- izdelava spletne strani ob slovensko- švedski izmenjavi

121

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/15

Vrsta dosežkov (navedite povezavo na spletno stran ali priložite elektronski dokument):
Vse dosežke smo objavljali na spletni strani: www.osrakek.si
o
o
o
o
o
o
o

publikacija
DVD
fotografije (največ 2)
umetniško delo (največ 2)
risba (največ 2):
razstava
drugo
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Na katerih področjih ste delali med izvedbo UNESCO projekta?
o pedagoške inovacije in inovativni pristopi (kratko opišite):
izdelava energetske izkaznice za šolo v okviru projekta Moja energija.
Noč knjige – uvajanje terapevtskega psa pri branju
Bralna pismenost - knjigobežnice
o poglabljanje znanj na izbrani temi (navedite izobraževanje – individualno/kolektiv):
Učiteljica, ki je prevzela obeleževanje leta KRISTALOGRAFIJE se je udeležila izobraževanja o kristalografiji.
o izmenjava/twinning s šolo iz tujine (navedite državo in šolo ter ali je šola v UNESCO
ASP mreži):
-

Švedska, Roslagsskolan Roden iz mesta Norrtälje, ni članica UNESCO ASP mreže
Praga, Lidice, ni Uneco šola

o obeleževanje mednarodnih dni, let in desetletij po priporočilu UNESCO in OZN. Naštejte vse obeležitve, ki ste jih izvedli. Opišite najbolj izviren način obeležitve.
Mednarodni dan,
Priporočen Način obeležitve
Število vkljus
strani
čenih učenteden, leto
cev
UNESCO
8. september: Med- DA
Reševanje testa iz pravopisa in obdela- 18 v okviru
narodni dan pismeva podatkov, plakat
pouka
nosti
11. september –
Vadili osnovne postopke nudenja prve
20 v OPB
Svetovni dan prve
pomoči. Obisk medicinske sestre, ki je
pomoči
postopke predstavila.
26. september –
DA
Razmišljanje o različnih jezikih sveta,
8 NIP N2N, v
Evropski dan jezikov
število jezikov. Branje in analiza sudan- okviru pouka
ske pravljice Skrivnost. Ura je bila izpeljana po Unicefovi predlogi Govorimo
različne jezike
30. september –
Kako lahko sami skrbimo za svoje srce,
20 OPB
Svetovni dan srca
katere dejavnosti so škodljive in katere
so koristne za naše ožilje. Izdelali plakat, ki je predstavljal srca naših učencev.
3. oktober – SvetovDelavnice , druženje, peka palačink,
30
ni dan otroka
hoja po vrvi, nogomet
5. oktober: Svetovni DA
Pri urah športa so se učenci preizkusili v 30
dan učiteljev
menjavi vlog – postali so učiteljici.
Učenci so prevzeli dežurstva učiteljev
18
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na hodnikih in po ozvočenju čestitali
učiteljem.
Pomen hoje in gibanja za naše zdravje.
Izdelali načrt, seznam okoliških hribčkov kamor se lahko povzpnemo, ne da
bi se usedli v avto,
Pogovor o načinih prehranjevanja, jedli
sadno solato, ki so jo pripravili prvošolčki, šivanje blazinice v obliki sadja, slikali sadje, pripravili namaze, pekli kruh,
pobrali krompir, ki je zrasel na šolskem
vrtu in ga spekli za prireditev od 150.
Letnici šole na Uncu.
V OPB so izdelali prehrambno piramido
ter pogovor o pomenu vnosa zadostne
količine tekočine.
Miselni vzorec po vzoru nevihte
možgan na temo otrokove pravice. Pogovor.
Poudarili so pomen spoštovanja vseh
ljudi.
Otroci so si izmislili vsak svoje rokovanje in ga predstavili tudi drugim.
Pri urah športa so se učenci preizkusili v
vajah specialne olimpiade in sedeči
odbojki.

15. oktober – Svetovni dan hoje in
11. december – Svetovni dan gora
16. oktober: Svetovni dan hrane

20. november –
Svetovni dan otrokovih pravic
21. november –
Svetovni dan televizije; Svetovni dan
pozdrava
3. december: svetovni dan oseb s
posebnimi potrebami
10. december: Dan
človekovih pravic

DA

Leto
KRISTALOGRAFIJE

DA

27. januar: Mednarodni dan spomina
na holokavst

DA

Spoznavajo razliko med pravicami in
dolžnostmi, upoštevanje interesa drugih. Poslušali so zgodbo ˝otrokom vsega sveta˝in pravljico Drugačen. Izdelali
so kartice s ponazorili za človekove pravice in dolžnosti.
Eksperimentiranje pri kemijskem krožku
Učenci skozi zapise Prima Levija, italijanskega Juda, ki je preživel holokavst,
spoznajo grozote tega dogodka. Učenci
razumejo, da je šlo za popolno razvrednotenje človeka in ugotavljajo, katere
človekove pravice so bile kršene. Učen-

25 OPB

50 (POŠ)

25

25

Od 4. do 9.
razreda

1.-3. r POŠ

14
7., 8. in 9. r
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13. februar: Svetovni DA
dan radia

8. marec: Dan žena

DA

19. marec – Svetovni
dan pripovedništva
21. marec: Svetovni
dan poezije

DA

22. marec: Svetovni
dan voda

DA

27. marec: Svetovni
dan gledališča

DA

ci se zavedajo česa vse je sposoben
storiti človek in so kritični do tega dejanja.
Učenci si pogledajo dokumentarni film
o preživelih. Razgovor smo aktualizirali
na današnji čas (sodobne oblike genocida)
Obveščanje o pomenu radia, pridobivanje novinarskih izkušenj, raba tujih jezikov. Učenci so pripravili prispevke za
radijsko oddajo in zapis o pomenu radia
nekoč in danes. Po šolskem ozvočenju
so izvedli kratek primer pestrega radijskega programa.
Pri GUM so spoznavali poklice, ki so
potrebni za ustvarjanje informativnih in
drugih radijskih oddaj.
Učenci so pobarvali glinene lončke in jih
aranžirali kot darilo ter podarili svojim
mamicam.
Pripovedovali smo pripovedke, tako ,
da je vsak učenec povedal en stavek
drugi pa je nadaljeval.
Učenci so napisali svojo lastno pesem,
zbirali so šaljive in zabavne pesmi slovenskih pesnikov, izdelali uganke, rebuse, premetanke z imeni znanih pesnikov. Vse zgoraj našteto so objavili na
plakatu.
Sestavili so Odo vodi
Analiza različnih ustekleničenih vod in
vodo iz pipe. Rezultate so primerjali s
priporočljivimi vrednostmi. Izdelali so
plakat na temo ˝Voda in trajnostni razvoj˝. Obvestilo z naslovom ˝Ali veste
kakšno vodo pijete?˝ so predstavili učiteljem in učencem.
Učenci so izdelali prstne lutke in z njim
zaigrali odlomek iz knjige.
Prireditev ˝Pozdrav pomladi˝, izdelava
lutk, priprava dramske igre, recitacije,

16

15

15 (1.r)

25 (OPB)

ISPU, nadarjeni, pouk
7.a,b

25 OPB
Izbirni predmet Kemija v
življenju

OPB 25
POŠ
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2. april – Svetovni
dan mladinske književnosti

7. april – Svetovni
dan zdravja
15. april – svetovni
dan prostovoljstva
22. april – svetovni
dan Zemlje

23.april: svetovni
dan knjige in avtorskih pravic
21. maj: Svetovni
dan kulturne raznolikosti za dialog in
razvoj
25. maj: Dan Afrike

DA

ples, folklora, …
Branje angleških knjig pri pouku, zapis
obnove.
Zapis ocene knjige v angleščini, predstavitev po skupinah, objava ocen na
oglasni deski, na spletni strani mednarodnega sodelovanja s Švedsko in izmenjava ocen s švedskimi vrstniki.
Pisanje ocene knjige in govorni nastop
pred razredom, pisanje eseja o branju
in vlogi branja skozi čas, objava esejev
na šolski spletni strani.
Ogled filma ˝Par korakov za varno hrano˝
Obisk Doma starejših občanov v Cerknici in druženje s stanovalci doma.
Učenci so razmišljali, kaj lahko vsak sam
stori za varovanje okolja in vse zapisali.
Pogovor o dnevu Zemlje, o čistem okolju, ločevanje odpadkov, izdelava
stolpčnega diagrama, razporejanje odpadkov v zabojnike, ogled plakata o
razkroju posameznih odpadkov.
Noč s tačkami pomagačkami

7. -9. R TJA

27
7 ID Prostovoljstvo
30 OPB
15 1.a

20

DA

Udeležili smo se dneva kulturne raznolikosti za dialog in razvoj v Kamniku.

4

DA

Jana Dular, ki živi in dela na Malaviju,
ustanoviteljica društva ELA, vodi projekte pomoči lokalnim skupnostim v
pomanjkanju. Ponovno nas je obiskala
in predstavila svoje delo z otroki v Malaviju, kjer med drugim vodi projekt
pomoči otrokom z učnimi težavami ter
posebnimi potrebami, za katere je
zgradila izobraževalni center sredi Malawijske vasice Mazebe. Poleg zbranega
denarja smo ji podarili tudi dve družabni igri, ki so jih izdelali naši učenci.

20 OPB
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Opis najbolj izvirne obeležitve:
16. oktober: Svetovni
dan hrane

27. januar: Mednarodni dan spomina na
holokavst

Da

25. maj: Dan Afrike

da

Pogovor o načinih prehranjevanja, jedli sadno
solato, ki so jo pripravili prvošolčki, šivanje blazinice v obliki sadja, slikali sadje, pripravili namaze, pekli kruh, pobrali krompir, ki je zrasel na
šolskem vrtu in ga spekli za prireditev od 150.
Letnici šole na Uncu.
V OPB so izdelali prehrambno piramido ter pogovor o pomenu vnosa zadostne količine tekočine.
Učenci skozi zapise Prima Levija, italijanskega
Juda, ki je preživel holokavst, spoznajo grozote
tega dogodka. Učenci razumejo, da je šlo za popolno razvrednotenje človeka in ugotavljajo,
katere človekove pravice so bile kršene. Učenci
se zavedajo česa vse je sposoben storiti človek
in so kritični do tega dejanja.
Učenci si pogledajo dokumentarni film o preživelih. Razgovor smo aktualizirali na današnji čas
(sodobne oblike genocida)
Jana Dular, ki živi in dela na Malaviju, ustanoviteljica društva ELA, vodi projekte pomoči lokalnim skupnostim v pomanjkanju. Ponovno nas je
obiskala in predstavila svoje delo z otroki v Malaviju, kjer med drugim vodi projekt pomoči
otrokom z učnimi težavami ter posebnimi potrebami, za katere je zgradila izobraževalni center sredi Malawijske vasice Mazebe. Poleg zbranega denarja smo ji podarili tudi dve družabni
igri, ki so jih izdelali naši učenci.

UNESCO dejavnosti izvajamo:
o v okviru pouka, OPB, ID, IP
o kot izvenšolske dejavnosti
o v šolskem UNESCO klubu/krožku.
Kako so UNESCO dejavnosti prispevale k splošnemu cilju kakovostnega izobraževanja?
Kratko opišite.
Z UNESCO dejavnostmi poskušamo širiti splošno razgledanost, omogočamo učencem trajne izkušnje in omogočamo povezovanje znanja iz več področij. Zaradi vključenosti praktičnega dela v dejavnosti so učenci pridobili delovne izkušnje, socialne kompetence, razvijali
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solidarnost, čustveno inteligenco, razvijali svoja močna področja in krepili šibkejša področja.
Del dokazila o kakovostnem izobraževanju nam podajo višji povprečni NPZ rezultati naših
učencev od slovenskega povprečja.

Opišite dobro prakso v vaši šoli/vrtcu, ki povečuje kakovost izobraževanja (projekt, inovativno delo v razredu idr.).
Projekt Bralna pismenost. Pri projektu, ki ga je vodil Zavod za šolstvo, je dve leti sodelovalo 18 učiteljic naše šole. Vsaka učiteljica je v okviru svojega pouka, interesnih dejavnosti,
izbirnih predmetov ali podaljšanega bivanja izvajala svoj mini projekt, ter s pomočjo kazalnikov, ki smo si jih določili na koncu tudi ovrednotili in evalvirali svoje delo. V okviru tega
projekta so učenci spoznavali učinkovite bralne učne strategije, se učili bralnega razumevanja, kritičnega razmišljanja. Uredili smo tudi bralni kotiček pod krošnjami, kamor smo
namestili knjižno hišico KNJIGOBEŽNICO, iz katere si lahko občani in naši učenci vzamejo
knjigo, revijo. S tem želimo na nevsiljiv način širiti bralno kulturo tudi širše.
Projekt Moja energija. Pridobili smo energetsko izkaznico šole, učitelji, ki so izvajali delavnice na temo Moja energija so odšli na izobraževanje, da so to znanje lahko kvalitetno prenesli na učence.
Soba sodelovanja. V sobi sodelovanja smo učitelji delovali kot prostovoljci in dvakrat na
teden pomagali učencem pri domačih nalogah in učenju
Mediacija. Na šoli imamo mediatorsko medvrstniško skupino učencev, ki pomaga pri razreševanju lažjih sporov med učenci. Pri težjih situacijah mediacijo izvajamo učitelji.

Naštejte projekte vaše šole.
Projekt

Vrsta projekta (pilotni, nacionalni idr.)

Število sodelujočih
šol in vrtcev

RODEN
ŠOLSKI EKO VRT

pilotni
pilotni

2
0

Število sodelujočih
otrok (vseh sodelujočih VIZ)
50
40

Naštejte projekte drugih UNESCO ASP šol, v katerih ste sodelovali.
Projekt

VIZ, ki ga vodi

Jezik, kultura in tradicija
Unesco vrtički

Gimnazija Škofja Loka
OŠ Zreče

Število sodelujočih
otrok
30
40

Naštejte solidarnostne in prostovoljne aktivnosti, ki ste jih izvajali.
Učenci in učitelji smo delovali ko prostovoljci na različnih nivojih, se udeleževali različnih
akcij in se tako učili biti dobrodelni. Tako smo zbirali:
denarna sredstva za deklico s cerebralno paralizo,
botrstvo Brianu iz Zambije,
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darovali denar Jani Dular za afriške otroke,
projekt Simbioza za področje računalništva in giba
zbirali zamaške za Aleksa in Laro …,
sodelovali v akciji Niveine rokice,
za Unicef smo izdelali smo Punčko iz cunj,
sodelovali v akcijah Drobtinica 2015 in Bodi prijatelj okolja,
zbirali papir za gasilce,
učiteljice pa smo bile prostovoljne tudi v sobi sodelovanja, kjer smo dvakrat na teden
nudile pomoč pri učenju in domačih nalogah.

Ste zadovoljni z letošnjimi rezultati?
o zelo zadovoljni
o zmerno zadovoljni
o sploh nismo zadovoljni
Če niste zadovoljni: kaj načrtujete, da bi bili rezultati boljši?

3. Ovire/Podpora
Ste naleteli na težave? DA/NE
Če da, kako ste jih rešili?
Veliko težav smo imeli s pridobivanjem finančnih sredstev. Na poamoč nam pri priskočila
lokalna skupnost. Veliko sredstev smo zbrali z našimi akcijami in prireditvami, ki smo jih
organizirali ravno s tem namenom.
Ste bili deležni podpore na kakršen koli način? DA /NE
Če da, od koga in v kakšni obliki?
Bojana Polak, vodja ljubljanskega središča, je redno odgovarjala na naša vprašanja in nam
nudila vso potrebno podporo in pomoč.
Ste vzpostavili lokalna partnerstva? DA /NE
- druge šole, _________________________________________.
lokalna skupnost, Občina Cerknica, ZD Cerknica, LAS
- zasebni sektor: Hiša izročila, Notranjski regijski park
- Drugo: slovensko-švedsko društvo, društvo Klasje, Varstveno delovni center Cerknica, dom starejših občanov Cerknica, prostovoljno gasilsko društvo Rakek, Jamarsko
društvo Rakek, aktiv kmečkih žena Klasje, …

Ste pridobili finančna sredstva za projekte s pomočjo lokalnih partnerjev? DA /NE
4. Vpliv
Kratko opišite vpliv vaših UNESCO dejavnosti na:
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učence/dijake:
- Ali ste opazili spremembe v odnosih med učenci/dijaki (npr. večjo toleranco, spoštovanje itd.) DA /NE
- Če da, kakšne vrste?
Med učenci je opaženo manj nasilja, med seboj so bolj strpni, spoštujejo drugačnost in si
znajo pomagati. Tudi v izven šolskem okolju delujejo prostovoljno.
Katere sposobnosti so razvijali (npr. raziskovanje, skupinsko delo, komunikacijske
veščine)?
Razvijali so veščine prostovoljstva, sodelovanja, spoštovanja, medgeneracijske strpnosti in
spoštovanja, komunikacijske veščine v tujem jeziku.
UNESCO ASP učitelji in šolski koordinator:
- Kako ste uspeli vključiti svoje kolege in ostalo osebje?
Vsi strokovni delavci sodelujemo pri oblikovanju LDN in vanj vključujemo Unesco teme.
Velika večina učiteljev sodeluje pri posameznih dejavnostih vsako leto znova. Učitelji obeležujejo svetovne in UNESCO dneve, sodelujejo pri projektih in prireditvah.

starši in lokalna skupnost:
- Kratko opišite njihovo vključenost v vaše UNESCO ASP dejavnosti.
S starši sodelujemo na zaključnih prireditvah. Starši in lokalna skupnost so vabljeni na naše
prireditve, če je potrebno nam pomagajo pri organizaciji določenih dogodkov.
državne ustanove (MIZŠ, Urad za UNESCO, ZRSŠ itd.):
- Naštejte državne ustanove, s katerimi ste sodelovali in s kakšnim namenom:
ZRSŠ – projekt Bralna pismenost
Urad za UNESCO – pridobitev informacij o projektih

5. Opaženost vaših UNESCO ASP dejavnosti
Opišite, kako skrbite, da se vaše UNESCO ASP dejavnosti opažene (UNESCO pano, spletna
stran idr.). Kaj predlagate za še boljšo vidnost?
Pred šolo vihra Unesco zastava, v večnamenskem prostoru smo oblikovali Unesco kotiček,
kjer so zapisani štirje stebri in himna. Tu tudi objavljamo dneve, ki jih obeležimo, izdelke,
fotografije, ki nastajajo v okviru projektov.
Na spletni strani pod zavihkom Unesco objavljamo vse dokumente in poročila ter najave.
Opišite pojavljanje v medijih (TV, radio, tisk). Priložite povezavo ali elektronski dokument.
O mednarodnih izmenjavah: http://notranjskoprimorske.si/s-spoznavanjem-razlicnostido-ucenja-strpnosti-rakovski-osnovnosolci-v-evropskih-izmenjavah/
Eno Drevesijada - http://www.cerknica.si/assets/files/a_3311_3186.pdf
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Rakek ima talent - http://notranjskoprimorske.si/denisu-avdicu-je-bil-najbolj-vsec-umorob-reki/

Prostovoljstvo: Stopimo skupaj: https://www.facebook.com/events/304419736375248
http://pgd-unec.si/dan-prostovoljstva/
http://www.drustvoela.org/blog/malawijske-zgodbe-pozdravi-zahvale-in-elje-ob-novemsrenem-letu
Dan za spremembe:
http://moj.dostavljalec.si/display.php?M=750309&C=f6ef09d2ac45fc4c362a4733b053d82
0&L=1386&N=8265
Rdeči križ: http://www.cerknica.ozrk.si/sl/Akcija_OS_Rakek/
150 let šole na Uncu - http://www.cerknica.si/assets/files/a_3311_3186.pdf
http://www.noviceznotranjske.net/rudolfu-maistru-v-spomin/
Bralna
pismenost:
krajca-rakek/

https://prezi.com/m-dwrxnydcqt/bralna-pismenost-na-os-jozeta-

20 za 20 –
https://www.facebook.com/1484914165054389/photos/pcb.1574100159469122/157410
0026135802/?type=1&theater
http://hmongzone.com/video/TE9FN0Q1RlFTU0Nn
http://svet24.si/clanek/magazin/domaci-sov/54b7bb600ab24/bobnar-soki-obdaruje-tudipo-praznikih

http://slovenia.usembassy.gov/jenrakek.html
http://www.pgd-ivanjeselo.si/?gallery=tehnicni-dan-na-os-rakek
http://notranjskoprimorske.si/rakek-medobcinski-nogometni-turnir-osnovnosolcev/
Objave malce starejšega datuma:
http://www.mizs.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12058/7789/
https://vimeo.com/68173993

Uporaba ASP znaka:
- prapor pred stavbo: DA NE
- znaki v prostorih šole/vrtca/zavoda – kje: v jedilnici, ki je hkrati tudi prostor za prireditve, večnamenski, najbolj prehoden del šole
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- na spletni strani na vidnem mestu: DA NE
- na druge načine (pisemske ovojnice, znaki na pisalih, ravnilih …) - kje:
na vseh uradnih dokumentih

6. Sodelovanje z UNESCO ASP nacionalno koordinatorico in njenim najožjim timom
Kako ste bili v stiku v tem šolskem letu z nacionalno koordinatorico in njenim najožjim timom?
Kolikokrat in zaradi česa?
/
Kako ste s sodelovanjem zadovoljni?
Predlogi za prihodnje.

7. Sodelovanje v ASP srečanjih
Ali je vaša šola/vrtec sodelovala v nacionalnem/regionalnem in/ali mednarodnem srečanju,
ki ga je organizirala UNESCO ASP mreža? Podčrtajte ustrezno.
Na katerih srečanjih in kdaj? Koliko otrok je sodelovalo?
Dan kulturne raznolikosti 14.5. 2015 – sodelovali so 4 otroci.
8. Projekti v prihodnje
Projekti, ki jih bomo vodili:
Nacionalni projekt z mednarodno izmenjavo:
Modrost in mladost: Z roko v roki
Nacionalni projekt:
Vzgajamo zelišča: V starem iščem novo
Projekti, v katerih bomo sodelovali:
Mednarodni:
Jezik, kultura in tradicija
Mirovniški tabor v Slovenj Gradcu
Nacionalni:
Menjaj branje in sanje
Fair play učenec
Otroštvo podaja roko mladosti
Ples je skriti jezik duše
Izvedli bomo ENO-DREVESIJADO ter obeležilo leto SVETLOBE še z drugega zornega kota.
Kot vsako leto bomo obeležili več mednarodnih in svetovnih dni, s poudarkom na Unesco
dnevih.
Poudarjali bomo aktualno temo GLOBALNO RAZUMEVANJE, izvedli svetovno učno uro.
Še naprej izvajali številne prostovoljske in humanitarne akcije.

9. Vaši komentarji na preteklo leto oz. predlogi za naprej:
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Po mojem mnenju je obrazec, ki ga moramo koordinatorji izpolnjevati vsako leto, preobsežen. Takšen obrazec bi bil bolj primeren ob preverjanju in ohranjanju statusa on koncu
triletnega obdobja.
Pogrešam bolj ažurirano spletno stran Unesco šol z več informacijami, ki bi koordinatorjem
pomagale do bolj efektivnega dela in večjo pripravljenost za pomoč z urada za Unesco,
kamor sem naslovila svojo prošnjo (po njihovem navodilu), pa odgovora nisem dobila.

Šolski koordinatorji oddate poročilo vodjem središč do najkasneje 10. 7. 2015.

UNESCO ASP koordinator/ica na šoli:
Martina Hiti

Rakek, 6. julij 2015

Ravnatelj/ica:
mag. Anita Ivančič
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POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA
»ŠOLSKI EKO VRT«
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec že tretje šolsko leto samostojno nadaljuje projekt
kot šolski projekt »ŠOLSKI EKO VRT«.
Glavni cilj oz. namen projekta ostaja enak; to je trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki bi postajal in sčasoma postal praktična podpora izobraževalnega procesa.
V letošnjem šolskem letu smo skušali v okviru pouka, interesnih dejavnosti in podaljšanega
bivanja, po načelu trajnostnega kmetijstva skrbeti in se učiti na šolskem vrtu:
- jeseni smo izkopali pozno sorto krompirja in čebulo belokranjko (iz projekta
SLOVENSKI ZAJTRK) ter ju zaužili 16.10 na prireditvi in krajši pogostitvi (ob 10. obletnici vselitve v obnovljeno šolsko stavbo, 150-letnici šolske stavbe in 140-letnici rojstva
Rudolfa Maistra),
-

učenci vrtnarskega krožka so jeseni v lončke posadili 110 sejančkov sirijskega hibiskusa in jih podarjali v aprilu (na svetovni dan Zemlje),

-

jeseni so učenci vrtnarskega krožka v skalnjak posadili spomladi cvetoče čebulice,

-

v pozni jeseni je bil dokončan kotiček z lesenimi elementi in prodniki, zaradi ne zarasle brežine in možnosti vnosa blata na prodnike, je bil kotiček pripravljen za uporabo
v juniju,

-

učenci 4. r so izdelali 3 ptičje krmilnice, ki so jih s hišnikovo pomočjo namestili na različna mesta na šolskem vrtu,

-

učenci podaljšanega bivanja so izdelali ptičje strašilo,

-

sejali smo semena pretežno domačih sort, ki so nam jih poslali z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v maju nam je v okviru drugega projekta iz SHEME
ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE - ŠOLSKI VRT nudila strokovno pomoč in svetovanje
ga. Tamara Urbančič,

-

rastline in zelišča s šolskega vrta smo uporabili v različne namene (napitek, čaj, namaz, gnojilo, škropivo proti listnim ušem, polnilo za dišeče vrečke),

-

spomladi je bilo nabavljeno novo orodje in drugi pripomočki oz. semena: 2 vile štiharice, samokolnica, 2 lonca za zelišči, vezice za okrasni srobot, obok za okrasni srobot
in vrtnico, 2 sredstvi proti rdečim polžem, semena detelje inkarnatke za zeleno gnojenje in mešanica semen za divjo trato,

-

12.5. so bili v glavnem na šolskem vrtu izvedeni naravoslovni oz. tehniški dnevi,
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-

v juniju je hišnik namestil dodatne kljukice in žeblje za na novo nabavljeno orodje,

-

učenci 4. r so sestavili navodila za različne igrice na polžu – leseni elementi,

-

zlasti v vročih dneh junija smo za zalivanje uporabljali deževnico iz zbiralnika vode,

-

učenci so letos bolj zavzeto in aktivno opazovali rast rastlin na gredicah, te so večkrat
zalili in opleli,

-

v pozno pomladanskih dneh so učenci zaužili jagode, češnje in ribez s šolskega vrta.

Sodelovali in povezovali smo se z nacionalnim projektom UNESCO, UNESCO VRTIČKI, s projektom EKO BERI iz vseslovenskega natečaja PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC, projektoma ŠOLSKI VRT in SHEMA ŠOLSKEGA SADJA ter s projektom DREVESNA OLIMPIADA.
V okviru projekta DREVESNA OLIMPIADA smo jeseni posadili 2 drevesci domačih češpelj in 1
brezo. Brezo so prinesli učenci 4. r iz CŠOD Črmošnjice. Domači češplji pa smo morali ponovno sadili po spomladanskem neuspešnem sajenju.

S projektom »ŠOLSKI EKO VRT« smo pričeli v septembru 2014 in ga zaključili v juniju 2015.
Pri projektu »ŠOLSKI EKO VRT« gre torej za trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki bi naj postajal in sčasoma postal praktična podpora izobraževalnega procesa, zato
bi ga veljalo v naslednjih šolskih letih še nadaljevati in izboljšati ter oplemenititi.

Unec, 24. 6. 2015

vodja projekta ŠOLSKI EKO VRT, Marta Čuk

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/15

POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA RODEN
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
Mednarodno sodelovanje s Švedsko šolo Roslagsskolan Roden iz mesta Norrtälje je bilo
vzpostavljeno jeseni 2012. V šolskem letu 2013/2014 je bila izvedena prva izmenjava učencev, tako na Švedskem kot na naši šoli.
Druga generacija učencev je s sodelovanjem začela v začetku šolskega leta 2014/15, z načrtovano izmenjavo učencev junija 2015 na naši šoli ter v naslednjem šolskem letu na Švedskem. Ciljna skupina so bili vsi učenci 8.a in 8.b razreda.
Cilji projekta:
- raba tujega jezika za vsakodnevno komunikacijo, avtentična situacija
- dvig motivacije za učenje tujega jezika tudi pri učencih z manj možnostmi in nižjimi učnimi sposobnostmi
- dvig samopodobe
- spoznavanje druge kulture, širjenje obzorja učencev
- krepitev zavesti o evropskem državljanstvu in možnostih študija in iskanja zaposlitve v
tujini
- razvijanje socialnih veščin, ki jim omogočajo lažje vključevanje v skupino,
- vključevanje učence s primanjkljaji na posameznih področjih:
- povečanje motivacije za branje
- prepoznavanje in krepitev lastne identitete
- razvijanje digitalnih spretnosti
Dejavnosti:













razredi izmenjajo fotografije in imena ter predstavitvene video posnetke
učenci z besedili v angleščini predstavljajo sebe, svoje interese, svojo okolico,
učenci z besedili in/ali 'powerpoint' predstavitvami predstavijo življenje pri nas po
različnih temah
učenci vzpostavijo domačo spletno stran, objavljajo na tej spletni strani (Tadej
Gašparovič);
komunikacija preko video klicev med razredi
učenci pečejo pecivo in zbirajo sredstva na Miklavževem sejmu v Cerknici in na
govorilnih urah
učenci pomagajo pripraviti prednovoletni srečelov z namenom zbiranja sredstev
učenci napišejo in izmenjajo oceno priljubljene knjige, ocene objavimo na spletni
strani projekta, izobesimo na oglasni deski na šoli;
učenci komunicirajo po elektronski pošti in preko socialnih medijev, vzpostavijo
naveze glede gostiteljstva;
predavanje predstavnika Slovensko-švedskega društva, učenci se seznanjajo z
značilnostmi partnerske dežele
učenci se pripravljajo na nastop na prireditvi Rakek ima talent
roditeljski sestanek za starše in učence ciljne skupine

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2014/15









učenci se aktivno vključujejo v pripravo na obisk, pripravijo zakusko, prostor, pomagajo pri organizaciji skupnega srečanja s starši
MEDNARODNA IZMENJAVA S ŠVEDSKO, RAKEK 2015 (1. – 5. 6. 2015)*
objava člankov in fotografij na šolski spletni strani
objava prispevkov na domači spletni strani projekta
izdaja biltena 'SWEDISH STUDENTS' VISIT IN SLOVENIA'
spletna anketa o zadovoljstvu s programom za naše učence
poročanje o projektu za kolektiv OŠ 'Jožeta Krajca' Rakek

*Dejavnosti v času izmenjave:
o Checkpoint – mladi v skupinah opravljajo zastavljene naloge preko katerih spoznavajo
naš kraj
o Izlet na Primorsko
o Voden ogled mesta Ljubljane, izlet z ladjico, tradicionalna slovenska malica (za goste)
o Delavnice: učenci izdelajo 'knjigobežnice', poslikajo zid pred vhodom v šolo, izdelajo družabno igro, pripravijo posebno izdajo šolskega časopisa ob izmenjavi (bilten), pripravijo
sladice, predstavijo delo v delavnicah;
o Druženje s starši: naši učenci pomagajo pri organizaciji dogodka, prostora; prispevajo
različne jedi
o Pohod na Slivnico
EVALVACIJA PROJEKTA:
- cilji projekta so bili v veliki meri realizirani, le motivacija za branje se ni vidno izboljšala
- načrtovane dejavnosti so bile realizirane
Ocena učinka projekta:
- učenci se pri pouku angleščine pogosteje in bolj sproščeno izražajo v angleščini in z manj
težavami pišejo članke (tudi učenci s šibkim znanjem in primanjkljaji na posameznih področjih)
- dejavnosti so imele pozitiven vpliv na samopodobo učencev (prepričljivejši govorni nastop –
učenca, ki sta izvedla predstavitev prostočasne dejavnosti, učenec s trajno boleznijo, prej
bolj zadržani učenci)
- boljša klima v razredu, večja povezanost in sprejetost nekaterih prej nekoliko odrinjenih
učencev
- boljše sprejemanje tujcev pri učencih, ki imajo manj priložnosti in stika s svetom porast števila učencev, ki se bodo udeležili izmenjave na Švedskem (pred izmenjavo 15 učencev, po
izmenjavi 20)
- porast podpore družin za mednarodne projekte
- večja odprtost družin, premostitev predsodkov
- boljše sodelovanje staršev s šolo
- boljše zavedanje lastne kulture zaradi sistematične priprave na izmenjavo (predstavitev
naše kulture, spoznavanje in sprejemanje tuje)
- poglobitev odnosa med udeleženci programa in izvajalci (učenci-učitelji)
- motivacija za branje je pri posameznih učencih večja
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V nadaljevanju projekta bomo v začetku novega šolskega leta izvedli mednarodno izmenjavo
učencev na Švedskem. Analizirali bomo podatke spletne ankete za učence o zadovoljstvu s
programom med izmenjavo. Poskrbeli bomo za dokončanje poslikave zunanjih zidov pri vhodu v šolo in postavitev 'knjigobežnic', skrb za knjigobežnice. Nadaljevali bomo s sodelovanjem s Slovensko-švedskim društvom in decembra obeležili tradicionalno švedsko praznovanje svete Lucije.
UrškaDrobnič
Koordinatorka projekta Roden

Rakek, junij 2015
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POROČILO O MEDNARODNI IZMENJAVI S ŠVEDSKO, RAKEK 2015
(PROJEKT RODEN)
Čas izmenjave: 1. – 5. 6. 2015
Ciljna skupina: učenci 8.a (14) in 8.b razreda (16)
ter 7b razreda Roslagsskolan Roden (17) ter 8. razreda Grindskolan (2)
V sklopu projekta 'Roden', ki ga že v drugo izvajamo s partnersko šolo Roslagsskolan Roden iz
mesta Norrtälje na jugovzhodu Švedske, smo v tednu od 1. do 5. junija na naši šoli gostili 19
učencev, od tega 7 deklet in 10 fantov. 17 učencev obiskuje 7b razred drugostopenjske
osnovne šole Roslagsskolan Roden, 2 učenca pa 8. razred osnovne šole Grindskolan. (Švedski
sedmošolci so iste starosti kot naši osmošolci, saj učenci na švedskem osnovno šolo začnejo z
razredom 'nič'.)
Spremljevalci učencev:
1. Stellan Larsson, pobudnik projekta, bivši razrednik
2. Maria Källmark Molitor, ravnateljica
3. Ildico Hellman, pomočnica ravnateljice
4. Rasmus Svensson Lindgren, asistent
Dejavnosti v času izmenjave:
Dan
Dejavnosti:
Obroki v šoli
Ponedeljek,  sprejem pred šolo z zakusko, druženje
Zakuska
1.6.2015
 starši so odpeljali učence na dom
(pripravili
učenci)
Torek
 pozdrav na šoli, navodila, nagovor
 zajtrk za
2.6.2015
gospoda župana in vodstva švedske
spremljevalšole, obdarovanje gostiteljev
ce
 predstavitve Norrtälja (pripravili in
 malica
predstavili švedski učenci)
 kosilo
 Checkpoint, malica
 razglasitev rezultatov
 kosilo

Sreda
3.6.2015
(KD)

Izlet na Primorsko
 kopanje (Simonov zaliv)
 sprehod do Izole, sladoled
 povratek
o prihod v šolo
o predstavitev operne predstave
o odhod avtobusa
o Ljubljana:
 naši učenci: ogled opere (do 13.30)
 švedski učenci: voden ogled mesta,
izlet z ladjico, tradicionalna malica/kosilo (Slovensko–švedsko društvo), prosto za nakup spominkov




Prevozi
Letališče RijekaRakek
Rakek-Izola-Rakek

Rakek-Ljubljanazajtrk za
spremljeval- Rakek
ce
malica
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Četrtek
4.6.2015

Petek
5.6.2015

 povratek na Rakek
delavnice po skupinah:
 tehnična
 likovna
 jezikovna (novinarska)
 kuharska (+družabna)
predstavitev dejavnosti
kosilo na šoli
piknik s starši
 pohod na Slivnico
 kosilo na šoli
 slovo










Sodelujoči učitelji:
IME IN PRIIMEK
UČITELJA
1. mag. Anita Ivančič

2.

Urška Drobnič

3.

Irena Pavlič

4.

Polona Klopčič

zajtrk za
/
spremljevalce
malica
kosilo

zajtrk za
Rakek-Cerknicaspremljeval- Rakek
ce
Rakek-letališče Rijeka
malica
kosilo

VLOGA PRI IZVEDBI PROJEKTA
 Načrtovanje, usklajevanje in izvedba projekta po načrtu
 Finančni del projekta
 Prijava na razpis Občine Cerknica, sklenitev
pogodbe
 Organizacija prevozov, ogleda mesta Ljubljane,
 Sodelovanje z organizacijami: Slovenskošvedsko društvo, SGLŠ Postojna, PGD Rakek
 Organizacija prireditve Rakek ima talent
(voditelj, plakati, objave v medijih)
 Pridobivanje donatorjev in sponzorjev
 Sestanki s švedskim vodstvom
 Načrtovanje, usklajevanje in izvedba projekta
 Priprava prijave na razpis Občine Cerknica
 Prireditev Rakek ima talent (vsebinski del,
izvedba)
 Razredničarka
 Sprejem učencev
 Mesto Ljubljana
 Skupni piknik
 Demonstracija: Preživetje v naravi (spremstvo)
 Razredničarka
 Skupine za Checkpoint
 Mesto Ljubljana

URE ZA
DOPRINOS

1
1
1
/
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5.

Martin Rihtar

6.

Petra Mikše

7.

Marija Opeka

8.

Particia Verbič

9.

Alenka Tomazin

10. Tjaša Prudič

11. Martina Hiti

12. Janez Radivo
13. Irena Peteh Kranjc

14. Anita Šen

15. Urška Lužar
16. Tomaž Lulik

 Skupni piknik
Tehnična delavnica (pregled in priprava materiala,
izvedba delavnice, dokončanje izdelkov)
Likovna delavnica (pregled in priprava materiala,
izvedba delavnice, dokončanje poslikave zidu)
 Kuharska delavnica (priprava na delavnico,
izvedba)
 Organizacija prilagojenega dela v kuhinji
(jedilniki, zajtrk za spremljevalce, deljeno
prevzemanje malice, stroški)
 Družabna delavnica (priprava in izvedbo delavnice)
 Pregled rezultatov Checkpoint
 Priprava učencev na nastop na Rakek ima
talent
 Jezikovna (novinarska) delavnica
 Urejanje in tiskanje časopisa
 Urejanje fotografij (Rakek ima talent, izmenjava)
 Pregled rezultatov Checkpoint
 Spremstvo na Slivnico
Checkpoint (zasnova dejavnosti, urejanje in priprava nalog, materiala in priznanj za skupine, pregled
rezultatov)
 Pregled rezultatov Checkpoint
 Knjigobežnice (koncept in organizacija dela,
postavitev, skrb za ohranjanje)
 Komisija na avdiciji Rakek ima talent
Spremstvo pri kopanju na morju (2.6.2015)
 Gostitelj spremljevalca
 Vodenje po Rakovem Škocjanu
 Hospitacija za učitelja naravoslovnih predmetov
 Hospitacija za učitelja naravoslovnih predmetov
 Komisija na avdiciji Rakek ima talent
 Hospitacija za švedska učitelja
 Športne igre (torek, 5. ura) – nadomeščanje
Polone Klopčič

2
2
5

1

/

5

/

1
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Poleg naštetih so pri pripravah na izmenjavo sodelovali tudi:
1. Katja Smrdel Zafred
Mentorstvo učencem za nastop
na Rakek ima talent
2. Gabrijela Prelesnik
Peka peciva za prodajo na Miklavževem sejmu in v času govorilnih
ur (nov., dec. 2014)
3. Nina Granfola
Mentorstvo učencem za nastop
na Rakek ima talent
4. Miha Jernejčič
 Mentorstvo učencem za
nastop na Rakek ima talent
 Avdicija, generalka, prireditev Rakek ima talent
5. Suzana Rebec
 Komisija na avdiciji Rakek
ima talent
6. Irena Mele
 Pomočnica ravnateljice,
pomoč pri organizaciji dejavnosti, koordinacija dejavnosti in prostorov, nadomeščanja učiteljev
7. Lidija Anzeljc
 Objava fotografij na šolski
spletni strani
Seznam gostujočih učencev in njihovih gostiteljev:
1. Axelsson Tilde – Zala Kožman
2. Cederblom Ludwig - Bor Tomšič
3. Edberg Linnea – Zala Kožman
4. Eriksson Johanna – Zala Jelinčič
5. Håkansson Marcus – Peter, Janez Godeša
6. Norrback Olle – Jan Ivančič
7. Palmér Leonard – Leon Stražišar
8. Pettersson Rasmus – Tadej Gorenčič
9. Sandahl William – Nejc Verbič
10. Sandström Simon – Jaka Pegan
11. Seery Wredle Miranda – Ema, Lejla Hadžič
12. Skog Jonna – Katarina Volk
13. Thulin Sebastian – Dejan Hribljan
14. Wahlqvist Högberg Sebastian – Jan Ivančič
15. Wiklund Frida – Ema, Lejla Hadžič
16. Carl Gunne – Erik Cvijić
17. Isa-Marie – Tadej Gašparovič
18. Liam (Grindskolan) – Bor Šajn
19. Jonathan (Grindskolan) –Aleksander Mihajlovski (9.b)
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EVALVACIJA IZMENJAVE:
CILJI:
raba tujega jezika za vsakodnevno komunikacijo, avtentična situacija
dvig motivacije za učenje tujega jezika tudi
pri učencih z manj možnostmi in nižjimi učnimi sposobnostmi (prepoznavanje nujnosti
znanja tujega jezika za sporazumevanje z
vrstniki od drugod)
dvig samopodobe (občutek zmožnosti ob
uspešni komunikaciji s tujci, uspešen nastop
pred publiko)
medkulturno ozaveščanje mladih (spoznavanje druge kulture), širjenje obzorja učencev
krepitev zavesti o evropskem državljanstvu in
možnostih študija in iskanja zaposlitve v tujini
razvijanje socialnih veščin, ki učencem omogočajo lažje vključevanje v skupino, sklepanje
novih poznanstev, spoštovanje običajev in
navad tujih kultur, prepoznavanje in upoštevanje kulturnih ter osebnostnih razlik in posebnosti; v projekt načrtno vključujemo tudi
učence s primanjkljaji na posameznih področjih: učenec z cerebralno paralizo, učenec z
motnjami avtističnega spektra, učenci s čustveno vedenjskimi težavami (en učenec že
obiskoval Zdravo šolo odraščanja na Rakitni),
učenci z določenimi učnimi težavami, učenci
različnega narodnega porekla in verstev,
učenci z zdravstvenimi težavami, ki so zaradi
bolezni razvili nižjo samopodobo, učenci, ki
izhajajo iz socialno šibkejših družin
program deluje tudi preventivno, saj vključuje dodatno motivacijo in spremljanje navedenih otrok, spodbudo za socialne interakcije
v varnem okolju z učiteljem, odpira nov drugačen način zmanjševanja strahu in anksioznosti ter s tem izboljšuje njihovo samopodobo
prepoznavanje in krepitev lastne identitete
in občutka pripadnosti narodu (predstavljanje svojega ožjega in širšega okolja vrstni-

OCENA, V KOLIKŠNI MERI SO BILI
IZPOLNJENI:
vsi učenci 8. razredov so se vključevali v dejavnosti, gostitelji so uporabljali angleščino
za sporazumevanje ves dan
več šibkih učencev se je vključevalo in nekoliko komunicirali, nekateri pa se niso vključevali

nekateri učenci, ki se prej niso želeli izpostavljati, se sedaj več vključujejo v razpravo v
angleščini
spoznavali smo Švedsko, predstavljali smo
svojo državo, s partnersko skupino smo si
pripovedovali o razlikah in specifikah
posredno skozi neformalne pogovore s
spremstvom, tudi o življenjskih izkušnjah
najmlajšega izmed spremljevalcev
učenci so bili gostitelji in so razvijali socialne
veščine skozi vsakdanjik v času izmenjave;
tudi posamezni švedski učenci s posebnimi
potrebami in specifikami so bili zelo dobro
sprejeti)

učenec s cerebralno paralizo se je udeležil
pohoda, učenec z motno avtističnega spektra
udeležil tudi neobveznih dejavnosti; učenec s
čustveno vedenjskimi težavami je bil gostitelj
in želi potovati na Švedsko;

učenci so s ponosom pripovedovali o posebnostih našega okolja, precej družin je švedskim učencem predstavilo naravne znameni-
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kom, spoznavanje vrstniškega okolja)
razvijanje digitalnih spretnosti

tosti v ožjem ali širšem okolju
učenec, ki je postavil spletno stran projekta,
je močno nadgradil svoje spretnosti, ostali pa
smo postali spretnejši uporabniki, spoznali in
osvojili nove aplikacije (spletna prijava na
delavnice, objava člankov neposredno na
spletu)

Urška Drobnič
Koordinatorka projekta Roden

Rakek, junij 2015
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PROJEKT PROSTOVOLJSTVO
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
-

Ker prostovoljstvo prinaša veselje, dobro voljo in občutek lastne vrednosti, tako uporabnikom kot prostovoljcem.
Ker spodbuja povezanost med ljudmi vseh starosti, tako znotraj generacije kot med različnimi generacijami.
Ker omogoča izkustveno učenje odgovornosti.
Ker aktivira veliko človeške energije za skupno dobro.
Ker razvija sočutje in posluh za potrebe soljudi.
Ker z občutkom smisla preganja brezvoljnost in apatijo.
Ker omogoča otrokom, ki imajo različne težave v razvoju, uveljavljanje na pozitiven in
koristen način.
Ker spodbuja lastno iniciativnost mladih za delovanje na področjih, ki jih zanimajo.
Ker krepi socialne veščine mladih prostovoljcev in s tem izboljšuje medsebojne odnose.
Ker žlahtni šolsko klimo.
Ker preprečuje in odpravlja nasilje v šolah.
Ker odpira jasen pogled na različna poklicna področja.
Ker sprošča in osvobaja od utesnjenih vedenjskih vzorcev.
Ker pomeni priložnost za pridobivanje novih znanj in nabiranje izkušenj na drugačen način.

V okviru projekta prostovoljstvo smo si v letošnjem letu zastavili naslednje dejavnosti:
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Čas
september
2013 –
maj 2014

januar –
februar
2014

september
2013 –
junij 2014
maj 2014
–
junij 2014

HUMANITARNE AKCIJE
Naslov akcije
Namen akcije
Za Nika Jovana Potrča v sodeloZbiranje plastičnih
vanju z društvom Never give up,
zamaškov
za dodatna zdravljenja in pripomočke za lažje življenje
Podarite nam modro
srce (izdelovanje moUčni sklad Nivea – pomoč otrodrih src z napisom
kom iz socialno šibkega okolja do
imen družinskih člaizobrazbe
nov, prijateljev,…)
Društvo za pomoč trpečim in bolZbiranje praznih, odnim – Rdeči noski z recikliranjem
rabljenih kartuš, toodpadkov pridobijo sredstva za
nerjev
izvajanje zastavljenih programov.
Za Laro v sodelovanju z društvom
Zbiranje plastičnih
Never give up, za dodatna zdravzamaškov
ljenja.

Vodja

Antonija Šlajnar

Antonija Šlajnar

Antonija Šlajnar

Antonija Šlajnar

OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA MLADIH PROSTOVOLJCEV 15. 4. 2014 (obeležitev 17. 3.
2014)
V dopoldanskem času smo ob začetku ure z učenci izdelali ribico, ki je bila letošnji motiv
dneva za spremembe. Ob tem smo učence spomnili, da je ta teden potekal svetovni dan
mladih prostovoljcev in da smo ponosni, da jih kar nekaj najdemo tudi na naši šoli.
V popoldanskem času pa so učenci 8. A in 8. B pod vodstvom mentorice Antonije Šlajnar izpeljali akcijo STOPIMO SKUPAJ. S prodajo starih oblačil so zbirali sredstva za Prostovoljno
gasilsko društvo na Uncu.
SIMBIOZ@
Tudi letos smo se vključili v vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@, e-pismena Slovenija, ki je potekal v tednu med 15. in 19. oktobrom ter 14. in 18. aprilom pod novim imenom
Simbioza šola . Naša šola je kot edina lokacija v občini Cerknica, ki je sodelovala pri projektu,
gostila 30 udeležencev, ki so se ob pomoči devetih prostovoljcev urili v računalniških spretnostih. Urejali so besedila, surfali po internetu, pošiljali e-pošto, se povezali s pomočjo facebooka ter spoznavali funkcije, ki jih ponujajo mobilni telefoni. S tem je šola pridobila naziv
»Simbioza šola«, ki se podeli le tistim šolam, ki pri projektu sodelujejo večkrat.
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PLAKAT MIRU
Oktobra in novembra so vsi učenci, v starosti od 11 do 13 let, ustvarjali za natečaj »Plakat
miru« pod pokroviteljstvom Lions kluba Ljubljana-Tivoli.
BOTRSTVO
V maju 2011 smo postali botri fantu Brianu Simwandi iz Zambije, za katerega zbiramo cente
za plačilo njegovega šolanja. Naš mesečni prispevek je 12 €, koordinator tega projekta je
Misijonsko središče Slovenije.
V prvi polovici šolskega leta smo denar za njegovo šolanje črpali iz prihrankov iz preteklega
šolskega leta. Od marca dalje pa smo zanj zbrali 149,96 €. S tem izkupičkom smo si naredili
zalogo za še kar nekaj mesecev vnaprej.
Oktobra 2013 smo se v okviru projekta pridružili tudi akciji zbiranja sredstev za Malawi. Na
šoli smo gostili gdč. Jano Dular, ki v Malawiju skrbi za šolanje otrok. V maju smo obeležili dan
Afrike in izobesili ilustracije otrok iz Malawija.
S projektom bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu.
INTERESNA DEJAVNOST PROSTOVOLJSTVO
V letošnjem letu je pod mentorstvom Tjaše Prudič potekala interesna dejavnost prostovoljstvo (10 ur). Učenci so v prvih urah spoznali prostovoljstvo, potem pa poiskali možnosti prostovoljnega dela v našem okolju in se odločili, da bodo pomagali učencem v podaljšanem
bivanju delati domačo nalogo, ob ponedeljkih smo se družili v sobi sodelovanja, obiskovali pa
smo tudi dom starejših in jim pomagali pri izvedbi tombole. Pri interesni dejavnosti smo prostovoljno delo spremljali in ga ovrednotili.

Vir: lasten
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RAZREDNA URA NA TEMO PROSTOVOLJSTVA
V letošnjem letu ni bila izvedena (razredniki po njej niso povprašali).
POTRDILO O OPRAVLJENEM PROSTOVOLJSKEM DELU
so prejeli:
Breda Hribernik

za nudenje učne pomoči učencem podaljšanega bivanja v šolskem letu
2013/2014, za pomoč mlajšim učencem v sobi sodelovanja in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (50 ur prostovoljnega dela)

Anja Zdovc

za nudenje učne pomoči učencem podaljšanega bivanja v šolskem letu
2013/2014, za pomoč mlajšim učencem v sobi sodelovanja in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (50 ur prostovoljnega dela)

Dejan Hribljan

za nudenje učne pomoči učencem podaljšanega bivanja v šolskem letu
2013/2014 in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (20
ur prostovoljnega dela)

Katarina Vovk

za nudenje učne pomoči učencem podaljšanega bivanja v šolskem letu
2013/2014 in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (20
ur prostovoljnega dela)

Lejla Hadžić

za nudenje učne pomoči učencem podaljšanega bivanja v šolskem letu
2013/2014 in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (20
ur prostovoljnega dela)

Ema Hadžić

za nudenje učne pomoči učencem podaljšanega bivanja v šolskem letu
2013/2014 in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (20
ur prostovoljnega dela)

Katja Zupančič

za nudenje učne pomoči učencem podaljšanega bivanja v šolskem letu
2013/2014 in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (20
ur prostovoljnega dela)

Erik Grgič

za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (8 ur prostovoljnega dela)

Nina Benčan

za organizacijo in izvedbo humanitarne akcije STOPIMO SKUPAJ ob
dnevu mladih prostovoljcev (10 ur prostovoljnega dela)
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Maja Benčan

za organizacijo in izvedbo humanitarne akcije STOPIMO SKUPAJ ob
dnevu mladih prostovoljcev (10 ur prostovoljnega dela)

Nina Žalec

za organizacijo in izvedbo humanitarne akcije STOPIMO SKUPAJ ob
dnevu mladih prostovoljcev (10 ur prostovoljnega dela)

Nina Vukelič

za organizacijo in izvedbo humanitarne akcije STOPIMO SKUPAJ ob
dnevu mladih prostovoljcev (10 ur prostovoljnega dela)
za organizacijo in izvedbo humanitarne akcije STOPIMO SKUPAJ ob
dnevu mladih prostovoljcev (10 ur prostovoljnega dela)

Kristina Oton

Lara Likar Knavs

za organizacijo in izvedbo humanitarne akcije STOPIMO SKUPAJ ob
dnevu mladih prostovoljcev (10 ur prostovoljnega dela)

Selmin Medžitoski

za organizacijo in izvedbo humanitarne akcije STOPIMO SKUPAJ ob
dnevu mladih prostovoljcev (10 ur prostovoljnega dela)

Jan Ileršič

za organizacijo in izvedbo humanitarne akcije STOPIMO SKUPAJ ob
dnevu mladih prostovoljcev (10 ur prostovoljnega dela)

S projektom prostovoljstvo, ki povezuje več načinov in oblik prostovoljnega dela, bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu.
Tjaša Prudič
Antonija Šlajnar
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POROČILO
O URESNIČEVANJU
LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
PODRUŽNIČNE ŠOLE »RUDOLFA MAISTRA« UNEC
ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec je sestavni del matične Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek in je središče izobraževanja za večino otrok razredne stopnje z Unca z vsemi zaselki, Slivic in Ivanjega sela.

Skozi šolsko leto smo se trudili, da je delo in organizacija učno vzgojnega dela na PŠ Unec z
39 učenci, z jutranjim varstvom, podaljšanim bivanjem potekala v prijetnem 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 dodatno vrednost.

V šoli so dopoldan poučevale tri profesorice razrednega pouka in ena vzgojiteljica. Oddelke
podaljšanega bivanja je vodilo pet učiteljev (izmenjaje po urniku). Vzgojiteljica (zaposlena na
PŠ Unec) je vodila jutranje varstvo.
Z matične šole so za poučevanje v dopoldanskem času prihajale štiri učiteljice (za poučevanje
tujega jezika angleščine, neobveznega izbirnega predmeta nemščine, gospodinjstva in športa).
Letni delovni načrt Podružnične šole »Rudolfa Maistra« Unec (v nadaljevanju PŠ Unec) za
šolsko leto 2014/2015 smo v celoti realizirali.

V šolskem letu 2014/2015 je bilo v PŠ Unec vpisanih 39 učencev (12 dečkov, 27 deklic); ena
deklica v 2. b razredu je bila vodena kot učenka, ki se izobražuje na domu. Razporejeni so bili
v treh oddelkih razrednega pouka, enem oddelku jutranjega varstva in dveh oddelkih podaljšanega bivanja.

razred
1. c*
2. b
3. b*
4. b*
5. b*
SKUPAJ

dečki
2
4
1
4
1
12

deklice
7
11
2
4
3
27

skupaj
9
15
3
8
4
39

razrednik
Suzana Rebec
Teja Milharčič
Suzana Rebec
Emiljana Baraga
Emiljana Baraga
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* op.: 1. in 3. razred sta v kombiniranem oddelku, 4. in 5. razred sta v kombiniranem oddelku
Vzgojiteljica v 1. razredu je bila Ida Marušič.
Športno vzgojo v 1. c, 3. b, 4. b in 5. b razredu je vodila profesorica športne vzgoje Polona
Klopčič.
Gabrijela Prelesnik je v 4. b in 5. b poučevala angleščino.
V 5. b razredu je poučevala gospodinjstvo učiteljica biologije in gospodinjstva Marija Opeka.
Neobvezni izbirni predmet NEMŠČINA je v 4. b razredu poučevala Anja Šircelj Istenič.
Jutranje varstvo je vodila vzgojiteljica Ida Marušič.
Prvo skupino podaljšanega bivanja je vodila Marta Čuk, drugo skupino pa (izmenjaje po urniku) Polona Klopčič, Katja Smrdelj Zafred, Marija Opeka in Klemen Žerjav do vrnitve delavke s
porodniškega dopusta Barbare Geržina.
V šolskem letu 2014/15 je bilo realiziranih 191 dni pouka. Med dneve pouka se štejejo tudi
dnevi dejavnosti, ekskurzije in ogledi, šole v naravi, bivanje in delo v CŠOD.
V letošnjem šolskem letu je 6. 2. 2015 odpadel pouka zaradi izrednih vremenskih razmer. Ta
dan pouka smo nadomeščali v soboto, 14. 3. 2015, ko je potekal pouk po urniku.

OBVEZNI TEČAJI
Tečaj prilagajanja na vodo in učenja plavanja v 1. c razredu je bil izveden v okviru projekta
Zlati sonček v marcu 2015 (16. 3.–20. 3. 2015). Tečaj plavanja je potekal v bazenu Ajdovščina.
Obvezni 20 urni tečaj plavanja za učence 2. b razreda je bil izveden v CŠOD Burja v Seči, v
času od
6. 10.–10. 10. 2014.

ZLATI SONČEK IN KRPAN
Tudi v letošnjem šolskem letu smo nadaljevali s športnima programoma Zlati sonček in Krpan. Vodja športnega programa je bila Polona Klopčič. Izvajalci so bili učitelji, ki v razredu
poučujejo športno vzgojo. ŠP Zlati sonček je potekal v prvem triletju devetletke, ŠP Krpan pa
v drugem triletju.
V 1. razredu je bilo v okviru projekta Zlati Sonček izvedeno 10-urno plavalno opismenjevanje
v bazenu Ajdovščina.

DNEVI DEJAVNOSTI NA PŠ UNEC
Vsi planirani dnevi dejavnosti za učence od 1. c do 5. b razreda so bili izvedeni po planu.
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ŠOLA V NARAVI, TABORI
2. b razred je bil od 6. 10. do 10. 10. 2014 v CŠOD Burja v Seči.
3. b razred je bil od 22. 10. do 24. 10. 2014 v CŠOD Medved v Medvedjem Brdu.
4. b-razred je bil od 22. 9. do 26. 9. 2014 v CŠOD Lipa v Črmošnjicah.
5. b-razred je bil od 8. 6. do 12. 6. 2015 v letni šoli v naravi na Debelem Rtiču.

EKSKURZIJE
1. c, 2. b, 3. b, 4. b in 5. b-razred so si 17. 10. 2014 ogledali Poštno-logistični center v Ljubljani
in spomenik Rudolfa Maistra v Ljubljani ter tako izvedli ekskurzijo v okviru pouka.
2. b razred je bil 9. 10. 2015 na zaključni ekskurziji v Piranu (z ladjico do Pirana, v okviru CŠOD
Burja).
1. c, 3. b in 4. b-razred so bili 12. 6. 2015 na zaključni ekskurziji v Kozariščah, kjer so si ogledali grad Snežnik in polharsko zbirko.
5. b-razred je bil 11. 6. 2015 na zaključni ekskurziji v Piranu.

PRIREDITVE
1. 9. 2014 je bil pod vodstvom S. Rebec in I. Marušič sprejem prvošolcev na PŠ Unec.
16. 10. 2014 smo obeležili 150 let podružnične šole, 10 let prenovljene šole ter 140 let od
rojstva Rudolfa Maistra.
11. 12. 2014 smo imeli novoletne delavnice s prodajnim sejmom za starše in otroke. Del izkupička od prodaje je bil namenjen invalidni deklici Katji Zalar iz Begunj pri Cerknici.
Na Uncu v Uršulinem domu smo imeli 16. 4. 2015 javno pomladno prireditev »Pozdrav pomladi«.
27. 3. 2015 so učenci 4. in 5. b-razreda z recitacijami pesmi sodelovali na prireditvi Vojanov
in naš čas v Uršulinem domu na Uncu ter 11. 4. 2015 na Maistrovem pohodu na Uncu.
Folklorna skupina s PŠ Unec se je 12. 9. 2014 predstavila na 9. Otroškem bazarju v Ljubljani,
13. 3. 2015 na krajevni prireditvi na Rakeku, 26. 3. 2015 na Območnem srečanju otroških
folklornih skupin v Starem trgu pri Ložu, 16. 4. 2015 na prireditvi »pozdrav pomladi« na Uncu, 22. 4. 2015 V Domu starejših v Cerknici in 13. 5. 2015 na Regijskem srečanju otroških folklornih skupin v Borovnici.
3. 6. 2015 so učenci, ki so obiskovali interesno dejavnost Igramo se gledališče, pod vodstvom
Ide Marušič, nastopili na matični šoli za učence 1. triade.
PROJEKTI
Vključeni smo bili v naslednje projekte:
- Shema šolskega sadja,
- šolski projekt ŠOLSKI EKO VRT,
- Unesco projekt UNESCO VRTIČKI,
- projekt iz Sheme šolskega sadja in zelenjave ŠOLSKI VRT,
- Planetu Zemlja prijazna šola - projekt EKO BERI; s tem je šola pridobila naziv PLANETU
ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA.
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Med letom smo v okviru projekta Unesco obeležili več svetovnih in mednarodnih dni.
TEKMOVANJA, REVIJE
Učenci od 1. do 4. razreda so 17. 4. 2015 pisali Cici veselo šolo. 27. 5. 2015 so učenci 1.–5.
razreda pisali Računanje je igra. Učenci so tekom šolskega leta opravljali bralno značko.
Učenci 1.–5. razreda so 19. 3. 2015 pisali evropsko matematično tekmovanje Kenguru.
Učenci so se tekom šolskega leta udeležili natečaja društva Rudolfa Maistra – »Rudolf Maister«, učenci 1. in 3. razreda pa natečaja »Ločujem, naravo varujem.«
Pod vodstvom Katje S. Zafred so učenci, ki obiskujejo otroški pevski zbor, sodelovali na pomladni prireditvi na Uncu (16. 4. 2015), na območni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov na Rakeku (17. 3. 2015) ter na prireditvi Glasbeni tobogan na Rakeku (18. 6. 2015).
Pod vodstvom Vide Žlogar so bili učenci 26. 3. 2015 na Območnem srečanju otroških folklornih skupin in se uvrstili na Regijsko srečanje otroških folklornih skupin, ki je bilo 13. 5. 2015 v
Borovnici.
7 učencev 4. in 5. razreda se je 11. 3. 2015 udeležilo šolskega tekmovanja iz Vesele šole. Vseh
7 učencev je prejelo bronasto priznanje.
V okviru športne vzgoje so učenci 1.–3. razreda opravljali športno značko Zlati sonček, učenci
4. in 5. razreda pa športno značko Krpan.
Učenci 4. razreda so 16. 3. 2015 sodelovali na tekmovanju iz nemške bralne značke Epi Lesepreis in osvojili štiri zlata priznanja, učenci 4. in 5. razreda pa 10. 3. 2015 na tekmovanju iz
angleške bralne značke EPI Reading Badge ter osvojili štiri zlata priznanja.

HUMANITARNE IN DRUGE AKCIJE
Vključevali smo se v različne humanitarne akcije: zbiranje zamaškov, akcija zbiranja starega
papirja, zbiranje starih kartuš in tonerjev – Rdeči noski za pomoč otrokom, botrstvo – cent za
Afriko, pa tudi zbiranje zvezkov v sodelovanju s Karitas. Del izkupička od prodaje na novoletnem sejmu smo namenili invalidni deklici Katji Zalar.

INTERESNE DEJAVNOSTI
Na šoli so se tekom šolskega leta odvijale naslednje interesne dejavnosti: vrtnarski krožek
pod vodstvom Marte Čuk, folklora pod vodstvom Vide Žlogar, bralna značka pod vodstvom
razredničark, Radi telovadimo z mentorico Polono Klopčič, igramo se gledališče pod vodstvom Ide Marušič, italijanščina pod vodstvom Suzane Rebec, pravljično-ustvarjalni krožek z
mentorico Tejo Milharčič, potovanje v deželo črk z mentorico Patricio Verbič, pevski zbor z
dirigentko Katjo S. Zafred, računalniški krožek, ki ga je vodila Lidija Anzeljc, in Vesela šola pod
vodstvom Emiljane Baraga.

STIKI S STARŠI
Redno preko šolskega leta so v posameznem oddelku potekali roditeljski sestanki (sprejem
prvošolcev, v okviru taborov, LŠN, ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja).
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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 so skozi celo leto izvajale
profesorica defektologije Martina Hiti, profesorica inkl. ped. Anja Šircelj Istenič in profesorica
inkl. ped. Barbara Geržina.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je bila za učence odprta vsak torek od 11:55 do 14:30.

PREHRANA UČENCEV
Za učence smo pripravljali zajtrk, dopoldansko malico in kosilo (kosila so pripravljali v centralni kuhinji na Rakeku).
Učenci so malicali v razredih, saj tak način otrokom omogoča dovolj časa za uživanje, 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 cepljenja. Učenci so imeli
zobozdravstveni sistematski pregled zob v zobni ambulanti v Cerknici po letnem razporedu
ZD Cerknica.
Učenci 1., 3. in 4. razreda so imeli zdravniški in zobozdravstveni pregled 7. 1. 2015, učenci 2.
in 5. razreda pa zobozdravstveni pregled 6. 5. 2015.

OCENJEVALNE, PEDAGOŠKE, TEMATSKE KONFERENCE
torek, 7.00: vodja PŠ Unec prisotna na tedenskih informativnih sestankih (na 14 dni) za strokovne delavce
po potrebi: sestanek za strokovne delavce PŠ Unec pod vodstvom vodje PŠ Unec
22. 8. 2014: uvodna pedagoška konferenca
27. 1. 2014: ocenjevalna konferenca
18. 6. 2015: ocenjevalna konferenca – 1.–8. razred
2. 7. 2015: zaključna pedagoška konferenca
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IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
 18. 9. 2015: Izobraževanje učitelj učitelju – ITALIJANŠČINA (S. Rebec)
 5. 11. 2014, 4. 3. 2015, 10. 6. 2015 : bralna pismenost
 30. 9., 13. 1., 7. 4. , 30. 6. 2015: delovna srečanja bralne pismenosti (v okviru organizacije
Zavoda RS za šolstvo)
 20. 1. 2015: izobraževanje OD VLOGE DO ODNOSA, razvoj odnosne kompetence
 11. 2. 2015: skupno srečanje učiteljev sosednjih občin 1. triade v Starem trgu
 12. 2. 2015: predavanje g. Marka Juhanta
 9. 3. 2015: predstavitev novosti za 1. triado založbe Rokus-Klett
 17. 3. 2015, 19. 5. 2015: Moteči dejavniki (Tjaša Prudič)
 20., 21. 3. 2015: izobraževanje Načrtovanje in izvajanje zahtevnejših likovnih nalog
 13. 5. 2015: Psihopatologija v šoli (Patricia Verbič)
 16. 5. 2015: strokovna ekskurzija na Grossglockner
 torkovi sestanki
 študijske skupine po aktivih

DEŽURSTVO UČITELJEV
Učitelji so vsak teden po razporedu na šoli opravljali dežurstvo. V dežurstvo sodi tudi spremstvo učencev vozačev na prvi avtobus ob 13.05.

EVAKUACIJA – ZAŠČITA IN REŠEVANJE
V šolskem letu 2014/15 je bil na matični šoli organiziran tehniški dan ZAŠČITA IN REŠEVANJE,
kjer so gasilci, reševalci, policisti in druge organizacije predstavili svoje delo, pa tudi potek
gašenja, reševanja prometne nesreče idr.
Poročilo pripravila:
Teja Milharčič, prof. RP
vodja PŠ Unec

