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UČENCI IN UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2015/16
Število učencev v začetku šolskega leta:
276
Število vpisanih med šolskim letom:
0
Število izpisanih med šolskim letom:
4
Število učencev ob zaključku šolskega leta: 272
V šolskem letu 2015/2016 je bilo na šoli 15 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
2. a
2. b
3. a
4. a
5. a

23
15
15
24
27
15

23
14
15
24
27
14

23
14
15
24
27
14

100
93,4
100
100
100
97,8

opisne ocene
opisne ocene
opisne ocene
4,7
4,1
4,2

RS PŠ UNEC
1. b
2. c
3. b
4. b
5. b

12
9
14
3
8

12
9
13
3
8

12
9
13
3
8

100
100
92,9
100
100

opisne ocene
opisne ocene
4,2
4,5
4,7

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

22
26
16
16
15

22
26
16
16
15

22
26
16
16
15

100
100
100
100
100

3,9
3,7
3,9
4,3
4,0

9. b

16

16

16

100

4,2

SKUPAJ
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07

276
277
278
258
263
268
281
282
266

281
283
267
269

273
276
276
263
263
268
279
282
266
269

98,91%
98,64%
99,37%
99,24%
100%
100%
99,29%
99,65%
99,60%
100%

4,20**
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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**

srednja ocena na podlagi vseh zaključenih ocen

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 2015/16
slovenščina

matematika

angleščina

Število učencev:

22

22

22

Št. možnih točk

50

48

48

Povprečni dosežek v RS

54,46%

53,79%

49,55%

Povprečen dosežek-šola

54,00%

63,45%

37,88%

Razlika RS – šola

-0,46%

+9,66%

-11.67%

Razlika RS–šola v letu 2014/15

+8,59%

+6,69%

+6,25%

Devetošolci so opravljali nacionalne preizkuse znanja iz slovenščine, matematike in zgodovine.
Preglednica 2: Nacionalni preizkusi znanja - pregled dosežkov učencev 9. razreda v šolskem
letu 2015/16
slovenščina

matematika

zgodovina

Število učencev:

30

31

29

Št. možnih točk

60

50

50

Povprečni dosežek v RS

53,54%

51,51%

51,00%

Povprečen dosežek-šola

61,83%

61,87%

57,38%

Razlika RS – šola

+8.29 %

+10,36%

+6,38%

Razlika RS–šola v letu 2014/15

+1,48%

+12,35%

4,53% (angleščina)

+9,27%

+6,09%

+4,50% (angleščina)

Razlika RS – šola teh učencev pri
NPZ v 6. razredu
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Rezultati naših učencev so pri vseh predmetih in ob koncu devetega razreda nad republiškem povprečjem, rezultati učencev šestega razreda pa odstopajo pod povprečje pri slovenščini za 0, 46% in pri angleščini za 11,67%. Učiteljice so pripravile natančno poročilo o rezultatih NPZ-jev po nalogah in učencih ter zapisale predloge za izboljšanje.
Najvišji so rezultati pri matematiki v 9. b razredu, in sicer kar 17,49% nad slovenskim povprečjem.

REALIZACIJA PROGRAMA
A. POUK
razred

načrtovano število ur
realizirano število ur
po predmetniku

% realizacije

1. r. U

700

709

101,29

2. r. U

735

744

101,22

3. r. U

770

779

101,17

4. r. U

822,5

832

101,16

5. r. U

892,5

897

100,50

1. a

700

708

101,14

2. a

735

743

101,09

2. b

735

742

100,95

3. a

770

779

101,17

4. a

822,5

841

102,25

5. a

892,5

899

100,73

6. a

892,5

891

99,83

7. a

875

875

100,00

8. a

892,5

895

100,28

8. b

892,5

897

100,50

9. a

816

856

104,90

9. b

816

858

105,15

13.945

101,34

SKUPAJ

13.760

V začetku š. leta 2015/16 se na šolo ni vpisal noben učenec. Ob koncu šolskega leta se iz naše
šole izpisujejo 4 učenci: Gaja in Anja Štremfelj ter Van in Tia Baraga.
V šolskem letu 2015/16 smo imeli dve delovni soboti: 3. 10. 2015 ter 2. 4. 2016 (nadomeščali
smo ponedeljek, 25. 4. 2016 in torek, 26. 4. 2016).
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B. IZBIRNI PREDMETI
načrtovano realizirano
število ur število ur

izbirni predmet

% realizacije

Izbrani šport - odbojka

35

35

100,00

Multimedija - MME

35

35

100,00

Načini prehranjevanja - NPH

32

32

100,00

Nemščina I

70

70

100,00

Nemščina II

70

70

100,00

Nemščina III

64

64

100,00

Obdelava gradiv - les

35

34

97,14

Poskusi v kemiji - POK

35

36

102,86

Raziskovanje organizmov v dom. okolici - ROD

35

34

97,14

Sodobna priprava hrane - SPH

35

34

97,14

Starinski in družabni plesi -SDP

32

33

103,13

Šport za sprostitev - ŠSP

32

32

100,00

Šport za zdravje - ŠZZ

35

35

100,00

Verstva in etika I- VE1

35

34

97,14

580

578

99,65

SKUPAJ

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
načrtovano realizirano
izbirni predmet
število ur število ur

% realizacije

Nemščina

70

70

100,00

Šport

35

35

100,00

TJA

70

70,5

100,71

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.
Nenapovedano vajo evakuacije smo tako na matični kot PŠ Unec izpeljali v petek, 9. 10.
2015.
Č. VZGOJNA PROBLEMATIKA NA ŠOLI
Tudi v tem šolskem letu je bilo veliko strokovnega dela vloženega v ozaveščanje šolskih pravil
in hišnega reda. Trudili smo se slediti načrtovanim dejavnostim iz vzgojnega načrta, s katerimi smo krepili pozitivno klimo. Skupaj z učitelji smo izpeljali tri delavnice za učiteljski zbor na
temo vzgoja, red, kultura in klima (21. 12. 2015, 23. 2. 2016 in 21. 6. 2016). Na prvi smo skupaj pregledali Pravila šolskega reda in se dogovorili o enotnih ukrepih ob izpostavljenih
motečih dejavnikih, učiteljem pa smo predstavili izvršilne funkcije. Skupaj smo bili mnenja,
da bi bilo potrebno načrtno razvijati izvršilne funkcije: začenjanje z aktivnostjo, metakognicijo, delovni spomin in pozornost ter vzdrževanje pozornosti. Na drugi in tretji delavnici smo se
posvetili poslanstvu našega zavoda in ugotavljali, v kolikšni meri mu sledimo. Izpostavili smo
dejavnosti, aktivnosti, oblike in metode, ki poslanstvu dobro sledijo, ter se temeljiteje pogovorili o dejavnostih, oblikah in metodah, ki jih moramo izboljšati oziroma drugače vključiti v
naše delo.
Svetovalna delavka je merila razredno klimo in sociogram izvedla v 4. a in 6. a razredu. Glede
na rezultate je podala predloge razredničarkam za nadaljnje delo z oddelkom ter jim rezultate in predloge tudi predstavila. V 4. a razredu je v soglasju s starši izvedla tudi 5 delavnic z
namenom krepitve sodelovalnega učenja in izboljšanja medsebojnih odnosov. Učenci 6. a pa
so se udeležili dvodnevnega tabora doživljajske pedagogike, kjer so spoznavali, kako
pomembno je sodelovati, se prilagoditi skupini in tako lažje doseči cilj. S pomočjo takojšnje
informacije so učenci izvedeli, kako so se ob njih počutili drugi, ali so bili uspešni in kako bi se
lahko še bolje izkazali.
Na tabor doživljajske pedagogike smo peljali tudi učence 7. a razreda, tudi ti učenci so dobili
podobne izkušnje in se ob zaključku leta ob nenehnemu postavljanju meja izoblikovali v bolj
sodelovalno skupino.
V 5. a razredu smo izvedli razredno uro na temo prostovoljstvo, v 4. a razredne ure, kjer smo
se s pomočjo igre vlog učili primernejših reakcij v razredu, samonadzora in uporabe besede
hvala in prosim, v 6. a smo se pogovarjali o pravici do varnosti, do zaščite in spoštljivega ravnanja, pripravili pa smo še kratko nadaljevalno delavnico doživljajske pedagogike, v 7. a smo
se z učenci ob pričetku leta pogovarjali o fizičnem nasilju in posledicah.
Za učence od šestega do devetega razreda je bila izvedena delavnica Safe.si, in sicer za učence 6. in 7. razreda Varna raba Facebooka ter za učence 8. in 9. razreda Sem pametnejši od
mobilnega telefona.
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Staršem in učiteljem smo ponudili predavanje Miha Kramlija – Močni starši, stabilni otroci.
Delavnica za starše učencev 3. in 4. razreda, Branje, je potekala 17. 3. 2016 v okviru govorilnih ur.
V avgustu oziroma na začetku šolskega leta 2015/16 je bilo za učitelje organizirano predavanje Tomaža Veca: Vedenjske težave otrok. Učitelji so se strokovno izpopolnjevali tudi na
predavanju Dialog s starši, Darje Barborič Vesel, ter sodelovali v raziskavi Vzgojno delovanje v
osnovnih šolah, kjer so se odprle zanimive teme, v septembru 2016 pa bomo seznanjeni z
rezultati.
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. 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 za š. leto 2015/16 in ugotavljali, da
je bilo znotraj Unesco projekta ogromno med predmetnega povezovanja, da so bila zastopana različna področja; v sklopu projekta Linpilcare smo dosegali cilj višji nivo bralne pismenosti: učeči se tim; razvoj učiteljev, ki dozorevajo in spreminjajo svoj vzgojni pogled; profesionalni razvoj, vpogled v lastno prakso. Veliko truda smo vložili v akcijski načrt; vodili raziskovalne naloge in bili mentorji …, še naprej bomo sledili postavljenim prioritetam: področje
nenasilne komunikacije, zaznavanje in odkrivanje nasilja, varnost na internetu, projekt Prostovoljstvo, projekt Linpilcare, mednarodni projekti (Švedska, Erasmus +, Švica) ter pridobitev
mednarodnega statusa Unesco. Za učiteljski zbor smo predlagali predavanja, kjer ne pokrivamo nujno le vzgojnih, temveč tudi širše družbene teme.
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 (razgrabili velike količine zemlje in posejali travo okrog
šole), 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 so bili izrečeni 4 vzgojni opomini. V skladu z dolžnostjo smo sodelovali s CSD Cerknica in PP Cerknica. Odzvali smo se tudi vabilom na sodišče.
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.
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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 ustrezno delovno disciplino, zaradi katere se učenci počutijo dovolj
varne, hkrati pa smo zelo senzibilni, zato smo tudi šolsko leto 2015/16 zaključili uspešno.

D. PROJEKTI, PRIREDITVE
Vse načrtovane prireditve so bile izvedene po LDN.
1. septembra 2015 smo slovesno, skupaj z županom Občine Cerknica, g. Markom Ruparjem, pozdravili prvošolce na matični šoli in na PŠ Unec.

DATUM

DOGODEK

OPIS

1. 9. 2015

Sprejem prvošolcev

1. 9. 2015

PGD Unec podaril
zvezke

11. 9. 2015

Svetovni dan prve
pomoči

1. septembra je prag
naše šole prestopilo 23
otrok. Najprej sta jih
pozdravila in jim zaželela
uspešno šolanje ravnateljica mag. Anita Knez in
župan Občine Cerknica
Marko Rupar. Nato sta
jih sprejela še Lili in Bine in jim povedala, da bo v šoli res
lepo in da se bodo veliko naučili. Ker so postali pravi
šolarji, sta jim čestitali tudi učiteljici Vida Rovan in Tatjana Svet, ki sta jih pospremili v njihovo učilnico.
V sklopu zbiranja nagrad
za srečelov je Prostovoljno gasilsko društvo
Unec dobilo večjo količino zvezkov. Odločilo se
je, da jih podari učencem OŠ »Jožeta Krajca«
Rakek in Podružnične
šole »Rudolfa Maistra« Unec. Ti so prejšnje šolsko leto z
zbiranjem oblačil in papirja prispevali k zbiranju sredstev
za nakup novega gasilskega vozila.
Pod okriljem Unesco projekta smo obeležili svetovni dan
prve pomoči. V oddelkih
podaljšanega bivanja sta prvo
pomoč predstavila učenca 7.
a razreda. Pogovarjali smo se,
kaj naredimo v primeru nesreče in poškodovanih oseb,
koga pokličemo in katere
informacije posredujemo naprej, da čim hitreje zagotovimo nujno medicinsko pomoč tistim, ki so poškodovani.
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11. 9. – 16. 9.
2015

Izmenjava s Švedsko

15. 9. 2015

Predaja koles

17. 9. – 18. 9.
2015

Mirovniški festival

21. 9. – 25. 9.
2015

Simbioza Giba

22. 9. – 23. 9.
2015

Tabor doživljajske
pedagogike

Učenci 9. a in 9. b razreda,
ki so med 11. in 16. septembrom obiskali mesto
Norrtälje na jugovzhodni
obali Švedske, kjer so
bivali pri svojih vrstnikih,
pravijo, da so doživeli veliko lepega, novega, drugačnega,
da sedaj nekatere stvari bolj cenijo, morda vidijo nekatere nove možnosti in da jim angleščina kot jezik sporazumevanja ne povzroča več težav. Menijo, da bodo v življenju še večkrat skušali obiskati druge države, se udeležiti
izmenjav ali bili celo pripravljeni iskati delo v tujini, če bi
bilo potrebno.
V okviru Evropskega tedna
mobilnosti je gospod župan
Marko Rupar skupaj z gospodom Matjažem Kandžičem in
gospo Heleno Šlajnar podaril
otrokom petih razredov dve
kolesi. Kolesa bomo lahko uporabljali pri pripravi in izvajanju kolesarskega izpita.
Kot Unesco šola smo dva dneva
aktivno sodelovali v nacionalnem
projektu Prve osnovne šole v Slovenj Gradcu na temo Mirovniški
festival. Vključevali smo se v različne delavnice in okrogle mize, zaplesali pa smo tudi na
mestnem trgu.
V tednu med 21. in 25. septembrom se je naša šola pridružila vseslovenski akciji Simbioza giba 2015 in širjenju
sporočila o pomenu vsakodnevnega gibanja za naše zdravje, kakovostno življenje in tudi zdravo staranje. Stari
starši so se pri urah športa pridružili svojim vnukom in
zamigali z njimi. Teden medgeneracijskega povezovanja
je bil izredno živahen in je našo šolo napolnil z veliko
dobre volje in pozitivne energije.

Torek in sredo so učenci 7. a razreda preživeli v zelški koči, kjer so
preizkusili in ugotovili, kaj vse je
doživljajska pedagogika.
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28. 9. – 3. 10.
2015

˝The world´s largest
lesson˝

Na Osnovni šoli ˝Jožeta Krajca˝ Rakek smo v tednu od 28.
septembra do 3. oktobra sodelovali v svetovnem projektu, imenovanem ˝The world´s largest lesson˝ (Največja
svetovna učna ura). Z največjimi globalnimi težavami in
cilji so se seznanjali učenci od 5. do 9. razreda pri različnih predmetih.

3. 10. 2015

Svetovni dan otroka

5. 10. 2015

Svetovni dan učiteljev

5. 10. – 6. 10.
2015

Tabor doživljajske
pedagogike – 6. a

Drugošolci so 3. oktobra obeležili svetovni
dan otroka. Najprej so učiteljicama zaupali
svoje želje. Nato so se pogovarjali o tistih
željah, ki bi jih učiteljici lahko izpolnili. Ker
zelo radi poslušajo pravljice, sta jim učiteljici prebrali smešno pravljico Bi se gnetli
na tej metli?. Ko se je pravljica zaključila,
pa sta jim učiteljici že izpolnili prvo željo.
Ogledali so si še risanko Bi se gnetli na tej metli?. Za
ogled risanke so se preselili v kino, ki so ga pripravili kar v
razredu. Seveda v kinu niso manjkale kokice.
Ravnateljica je vsem učiteljem čestitala ob svetovnem
dnevu učiteljev ter nas presenetila z rožami in manjšo
pogostitvijo, ki so jo pripravili učenci kuharskega krožka.
V ponedeljek so se učenci 6. a
odpravili v zelško kočo, kjer so
preživeli dva dneva (eno noč) v
duhu doživljajske pedagogike.

5. 10. – 11. 10.
2015

Teden otroka

7. 10. 2015

Male sive celice

Teden otroka, ki je letos
potekal med 5. in 11.
oktobrom, so v oddelkih
podaljšanega bivanja obeležili z različnimi dejavnostmi. Šolski koši so že nekaj
časa klicali po prenovi, zato
so jih v tem tednu preoblekli, otroci pa so jih okrasili s
svojimi kreativnimi idejami. Ker se na šoli zavedamo
pomena gibanja na svežem zraku, z otroki v podaljšanem
bivanju izkoristimo lepo vreme za igro na igrišču, druženje, zabavo in sklepanje novih prijateljstev.
Učenci 7. a so se v sredo, 7.
oktobra, pomerili v televizijskem kvizu Male sive celice. V
Ljubljano jih je pripeljala zmaga na predtekmovanju, ki je
potekalo sredi septembra v
Ajdovščini.
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16. 10. 2015

Fotografska razstava
Bojane Pivk Križnar
in Toma Križnarja

17. 10. 2015

Drobtinica 2015

21. 10. 2015

Obiskala nas je Anja
Štefan

21. 10. 2015

Obeležitev dneva
reformacije

6. 11. 2015

Vzgajamo zelišča

6. 11. 2015

Jezik – kultura in
tradicija

V petek je bil pri nas Tomo Križnar. Skupaj s soprogo nam je
približal življenje otrok v Sudanu,
kar smo si lahko ogledali tudi na
razstavi slik in predmetov iz Afrike.
V soboto, 17. 10. 2015, je tudi
na Rakeku potekala vseslovenska dobrodelna akcija
Drobtinica 2015. Učenci so na
stojnici pred pošto ponujali
domače piškote iz šolske
kuhinje, kruh pa je prispeval Mercator Cerknica.
V sredo, 21. 10. 2015, so imeli
prvošolci in drugošolci prav
poseben obisk. Obiskala jih je
pisateljica, pesnica in pravljičarka
Anja Štefan. Na začetku je učencem zastavila nekaj svojih ugank
in vse so uspešno rešili. Povedala je dve pravljici in nekaj
pesmic.
Reformacija je Slovencem
prinesla prvo knjigo in s
tem knjižni jezik. Ker dan
reformacije sovpada z
jesenskimi počitnicami, so
praznik v 4. skupini podaljšanega bivanja obeležili že prej. Četrtošolci in petošolci
so izdelali lična knjižna kazala, ki so jih podarili prvošolcem na njihov kulturni dan, ko jih je obiskala pravljičarka
Anja Štefan.
V petek, 6. 11. 2015, smo imeli
na Uncu v obeh skupinah podaljšanega bivanja strokovni delovni
obisk.
K nam je prišla ga. Dragica Udovič, sicer učiteljica kemije, biologije in naravoslovja na osnovni šoli v Cerknici, z namenom, da nam predstavi zelišča, ki so jih uporabljali nekoč
– in tudi danes – v domačem kraju oz. domači pokrajini.
V letu svetlobe smo na
UNESCO recitalu v Škofji Loki
nastopili s ‘prihodom luči’, kot
to praznujejo v temnem zimskem času v skandinavskih
deželah. Učenke devetega razreda so nastopile s tradicionalno pesmijo v švedščini, oblečene v tradicionalna
oblačila, ki uprizarjajo ‘sveto Lucijo’, ki je zavetnica luči,
in njeno spremstvo.
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13. 11.2015

Plakat miru

Učenca Neža Jelinčič in David Pivk sta po mnenju žirije
naslikala najizvirnejša plakata, zato sta njuna izdelka
zastopala našo šolo na slovenskem izboru Plakata miru
2015.

16. 11. 2015

Mednarodni dan
strpnosti

17. 11. 2015

Moj dom včeraj,
danes, jutri

18. 11. 2015

Vzgajamo zelišča

16. novembra obeležujemo mednarodni dan strpnosti, ki ga je leta 1996
razglasila Generalna skupščina Združenih narodov.
Kot UNESCO šola skušamo slediti
štirim Deloresovim stebrom:
UČITI SE, DA BI VEDELI
UČITI SE, DA BI ZNALI DELATI
UČITI SE, DA BI ZNALI ŽIVETI SKUPAJ
UČITI SE BITI
Odzvali smo se na likovni natečaj društva Rudolfa Maistra
z naslovom “Moj dom včeraj, danes, jutri”. V kategoriji od
5. do 9. razreda je za svoj likovni izdelek prejel nagrado
učenec Lenart Skuk.
18. novembra smo v OPB na Uncu
naredili žajbljeve bonbone.

20. 11. 2015

Tradicionalni slovenski zajtrk

20. 11. 2015

Svetovni dan otrokovih pravic

V petek, 20. 11. 2015, smo imeli
SLOVENSKI
TRADICIONALNI
ZAJTRK – med, maslo, mleko,
kruh in jabolko. Po zajtrku nas je
obiskal čebelar in nam povedal
veliko zanimivosti o čebelah.
Pravice, pravice … kaj pa dolžnosti!?!
Stavek, ki je vse prevečkrat slišan. Tisto, kar naši otroci
vedo, smo jih naučili mi. Naučimo jih, da vsaka pravica
nosi s seboj dolžnost in da se naša pravica konča tam,
kjer posegamo v pravico nekoga drugega. O otrokovih in
človekovih pravicah razmišljamo tudi v okviru pouka DKE.
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23. 11. –
27.11. 2015

Projektni teden

30. 11. 2015

Vzgajamo zelišča

1. 12. 2015

Svetovni dan boja
proti AIDSu

3. 12. 2015

Ustvarjalne delavnice s starši

5. 12. 2015

Miklavžev sejem

10. 12. 2015

Novoletne delavnice
in prodajni sejem na
PŠ Unec

Na OŠ Rakek smo v tednu od
23. do 27. novembra v okviru
projektnega tedna spoznavali
in raziskovali snovno in nesnovno dediščino Notranjske.
Kot UNESCO šola že od leta 2002 z raznovrstnimi projekti
vzgajamo učence v duhu miru in nenasilja, strpnosti in
sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi
za osebnostni razvoj vsakega posameznika. Prizadevamo
pa si tudi za ohranitev snovne in nesnovne dediščine, kar
je bil tudi namen projekta, ki smo ga poimenovali ˝Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim
prihodnost˝.
V tednu pred adventom smo z
mlajšimi učenci OPB na Uncu
izdelovali tradicionalne adventne
venčke. Letošnji so bili v stilu
zelišč, saj smo vključeni v nacionalni
projekt
UNESC-a
–
VZGAJAMO ZELIŠČA.
Tudi na naši šoli smo se pridružili ozaveščanju ljudi, predvsem mladih, o bolezni AIDS in
njenih posledicah. Ker lahko
na tem področju veliko storimo z ozaveščenostjo, smo se
povezali z Rdečim križem Cerknica, ki je za učence 8. in 9.
razredov pripravil predavanje na to temo.
V četrtek, 3. 12., smo izvedli težko
pričakovane ustvarjalne delavnice s
starši. Nastali so čudoviti novoletni aranžmaji, ki že krasijo domove
učencev.
Na Miklavževo soboto, 5.
decembra, smo v Mercator centru učenci OŠ Rakek prodajali
božično–novoletne izdelke. Pri
tehnično–ustvarjalnem krožku
smo ves november pridno delali
in ustvarili veliko izdelkov iz večinoma naravnih materialov. Zbrali smo kar nekaj sredstev, ki so namenjena slovensko–švicarski izmenjavi učencev v aprilu.
V četrtek, 10. 12. 2015, so na podružnični šoli na Uncu potekale
novoletne delavnice s prodajnim
sejmom. Še preden smo pričeli s
prodajo, so učenci tretjega razreda
poskrbeli za presenečenje. Staršem, učiteljem in ostalim
obiskovalcem so zapeli prijetno praznično pesmico.
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11. 12. 2015

Prihod luči

22. 12. 2016

Obiskali so nas Božički

20. 1. 2016

18. oddaja Malih
sivih celic

9. 2. 2016

Pustno rajanje

15. 2. 2016

Podarite nam modro
srce

23. 2. 2016

43. Mednarodna
otroška likovna razstava – Lidice 2015

V petek, 11. decembra, smo na
naši šoli po običaju naših švedskih partnerjev prvič pripravili
prireditev ob dnevu svete Lucije. Na Švedskem se ta dan tradicionalno obeležuje z ‘Lucijo’
in njenim spremstvom, ljudem
pa prinaša veselje, upanje, svetlobo v kratkih dneh in
mrzlih nočeh. Tudi naša prireditev je v obiskovalcih vzbudila prijetne občutke umirjenosti in doživljanja lepote
glasbenega izražanja. Po koncertnem delu pa smo okušali
tradicionalne švedske praznične dobrote.
Dopoldan so nas na šoli obiskali
kar trije Božički. Bili smo jih zelo
veseli, razveselili pa so nas tudi
z darilom, ki so ga pustili v razredu.
Učenci 7. a so se v sredo, 20. januarja, ponovno pomerili v televizijskem kvizu Male sive celice. V prejšnji oddaji so premagali sedmošolce iz Brežic, tokrat pa so se pomerili z učenci iz osnovne šole N. H. Maksa Pečarja iz Črnuč.
Luka in Zala Stražišar ter Miha Godeša so pokazali veliko
znanja.
Dolgoletna tradicija šemljenja
na pustni torek ni obšla naše
šole. Večina otrok in tudi
nekatere učiteljice ter učitelj so bili temu dnevu primerno
oblečeni.
Med glavnim odmorom smo izbrali najlepše in najbolj
domiselne pustne maske, gospa ravnateljica pa je najboljšim podelila priložnostna darila. Manjkali niso niti pustni krofi.
V času od 15. januarja do 15. februarja smo ustvarjali
modra srca, na katera smo zapisovali želje za boljšo

prihodnost.
»43. Mednarodne otroške likovne razstave – Lidice 2015« se je
letos udeležilo 26 slovenskih
osnovnih šol in vrtcev s 345 registriranimi risbami. Med nagrajenimi otroki sta bila tudi učenca naše šole Gašper Homovec in Sašo Kebe.
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11. 3. 2016

15. 3. 2016

16. 3. 2016

18. 3. 2016

2. 4. 2016

2. 4. 2016

Proslava ob krajevnem prazniku Rakeka

V petek, 11. marca 2016, je bila
na naši šoli proslava ob krajevnem prazniku Rakeka. Na odru
se je predstavilo kar 110 naših
učencev ter gostujoči: harmonikarski orkester Vilija Marinška,
vokalna skupina Dragonarji, folklorni skupini Kulturnega
društva Rak Rakek in mešani pevski zbor Rak Rakek. Z
deklamacijo se nam je predstavil Aljaž Škufca, program
pa sta povezovala učenca Liza Perko in Primož Jernejčič.
Proslavo je spremljala polna dvorana obiskovalcev.
Mavrična pesem
V torek, 15. marca 2016, se je
v Starem trgu pri Ložu v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti odvijala pevska
revija Mavrična pesem. V
prvem delu se je predstavilo 7 otroških, v drugem pa 5
mladinskih zborov iz občin Cerknica, Bloke in Loška dolina. Naši učenci so se predstavili s skupno šestimi skladbicami različnih žanrov. Šolo so zastopali suvereno in prepričljivo.
26. oddaja Malih
Učenci 7. a so se v sredo, 16. marca, v televizijskem kvizu
sivih celic
Male sive celice pomerili z učenci iz OŠ Antona Ingoliča
Spodnja Polskava. V četrtfinale jih je pripeljala zmaga nad
sedmošolci iz Osnovne šole N. H. Maksa Pečarja iz Črnuč.
Maistrov večer v KD
V petek, 18. marca, je,
Cerknica
tokrat prvič v KD v Cerknici,
potekal tradicionalni Maistrov večer. Gost večera je
bil bivši predsednik RS dr.
Danilo Türk. Večer so s svojim petjem popestrili Dragonarji, z recitacijami pa učenci
5. b razreda Podružnične šole Rudolfa Maistra z Unca.
Dan za spremembe –
V soboto, 2. aprila 2016, smo se
dan za spoštovanje
prostovoljci naše šole vključili v
vseslovensko akcijo Dan za
spremembe – dan za spoštovanje. Naš glavni cilj je bil medgeneracijsko povezovanje.
Kot manjša skupina pohodnikov
različnih starosti smo se med pohodom po Maistrovi poti
povezovali, se spoznavali, starejši so prenašali mlajšim
izkušnje in nasvete za življenje. Najmlajša dva sta bila zelo
navdušena in komunikativna.
Med ostalimi pohodniki smo bili prepoznavni, ker smo
okrog vratu nosili obesek z rumenimi ribicami in mislimi.
Gostovanje OPZ in
V soboto, 2. aprila 2016, so učenci otroškega in mladinMPZ na koncertu MEPZ skega pevskega zbora (matična šola, od 3. do 9. razreda)
Rak Rakek
gostovali na letnem koncertu Mešanega pevskega zbora
Rak Rakek, in sicer v Kulturnem domu Cerknica.
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4. 4. 2016

Tačke pomagačke

7. 4. 2016

Zaključek Drevesijade

7. 4. 2016

11. 4. 2016

15. 4. 2016

V toplem pomladnem dnevu smo
s Tačkami pomagačkami brali na
klopci ob cvetočih forzicijah na
šolskem vrtu.

V četrtek, 7. 4. 2016, smo z razredno stopnjo s simbolično posaditvijo
dveh drevesc obeležili konec Drevesijade, sajenja dreves, ki smo jo
začeli pred dvema letoma. V tem
času smo posadili nad dvesto sadik
bukve, gabra in borovca.
Pomladna prireditev na
V četrtek, 7. 4. 2016, je v
Uncu
nabito polni dvorani Uršulinega doma potekala že tradicionalna pomladna prireditev
POZDRAV POMLADI. Veliko se
je plesalo! Folklorna skupina
je zaplesala splet Pehtranova potica. Učenci 1. in 2. razreda so s čolni na vesla, z letali in z vlakom odplesali okoli
sveta, učenci 3. razreda pa so prireditev zaključili z zelo
poskočnim modernim skupinskim plesom. Gledališka
skupina je ob pomoči otroškega pevskega zbora Unec in
orffove skupine šestošolcev z Rakeka zaigrala igrico Rdeča kapica. Učenci 4. in 5. razreda pa so povezovali prireditev s prikupnimi deklamacijami – tudi ljubezenskimi. Ne
smemo pozabiti še na Dunjo, ki nam je zaigrala na klarinet.
Srečanje mladih
Na srečanju mladih raziskovalcev notranjske regije se
raziskovalcev
nam je predstavilo 12 raziskovalcev in raziskovalk. Pod
notranjske regije
budnim očesom mentorjev in strokovne komisije so raziskovali:
 finančne navade;
 primerjali rezultate športno-vzgojnega kartona
pred in po trimesečnem
poudarku na določenih
vajah pri urah športa;
 nemške popačenke v rakovškem govoru;
 kako najhitreje zavreti liter vode;
 ali smo “in” in ne kadimo;
 sestavili ornitološki atlas Idrije;
 vsebnost in biorazpoložljivost mineralnih snovi v
nekaterih užitnih gobah.
Svetovni dan mladih
Prostovoljci naše šole so se
prostovoljcev
odločili, da dan mladih prostovoljcev preživijo malo bolj
delavno. Obdelovali so vrt pri
upokojenki Zmagi Raljevič.
Delo ni bilo naporno, saj so se
ob tem družili, zabavali in smejali. Domov so odšli veseli
in bogatejši za spoznanje, kako malo je potrebno, da
nekomu polepšaš dan.
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17. 4. – 20. 4.
2016

Mednarodno
sodelovanje - Švica

22. 4. 2016

Noč knjige

5. 5. – 8. 5.
2016

Mednarodno
sodelovanje - Švica

11. 5. 2016

Male sive celice - finale

13. 5 . 2016

Vzgajamo zelišča

V soboto, 16. aprila 2016,
smo se okrog devetih zvečer
z nočnim vlakom odpeljali iz
Ljubljane proti Zürichu, kjer
nas je v deževnem jutru na
postaji pričakala učiteljica
Vicky. Štiri dni smo s svojimi vrstniki iz Švice, ki prihajajo
sicer iz različnih držav sveta, spoznavali drug drugega,
njihov način življenja in bližnja mesta. V teh dneh smo
pridobili veliko novih spoznanj in izkušenj, spoznali smo
njihov način pouka, njihovo šolo in bližnja mesta –
Luzern, Zug in Zürich. S svojim obiskom nas je počastil
celo veleposlanik Republike Slovenije v Švici, g. Franc
Mikša.
Noč knjige smo v petek zvečer obeležili z druženjem s
terapevtskima psoma Kasho
in Lamom ter njunima vodnicama Sonjo in Tatjano iz društva Tačke pomagačke. Okoli 40 otrok je uživalo v branju
Kashi in Lanu, v šolski knjižnico pa so spoznali, da imajo
knjige veliko oblik in vsebin.
V nedeljo, 8. 5. 2016, smo zaključili s štiridnevnim gostovanjem švicarskih učencev, ki so z
našimi osmošolci sodelovali v
sklopu mednarodne izmenjave
učencev in Unesco projekta Spoznavam preteklost,
razumem sedanjost, gradim prihodnost.
V teh dneh so se učenci predvsem veliko družili in skupaj
spoznavali nove stvari: raziskovali so Rakek in se preizkusili v različnih izzivih, sodelovali so pri različnih delavnicah
– pekli so slovensko pecivo, plesali folkloro, naredili sivkino milo, uredili mednarodni Unesco kotiček, iskali podobnosti in razlike med različnimi jeziki ter se preizkusili v
starih slovenskih družabnih igrah, igrali na glasbene cevi,
izdelali svečnik ter se pomerili v športnih igrah. Ogledali
so si lepote Pirana, Rakovega Škocjana in Ljubljane, imeli
pa so tudi piknik skupaj z družinami naših učencev.
Učenci 7. a razreda so zelo zavzeto navijali za sošolce Zalo, Luka in
Miha, ki so se v finalni oddaji
pomerili z vrstniki iz OŠ Toneta
Čufarja iz Maribora. V zelo napetem kvizu so vsi učenci pokazali veliko poguma, znanja in
splošne razgledanosti. Ob vrnitvi v šolo jih je pričakala
torta in mnoge čestitke.
Učenci 2. skupine podaljšanega bivanja so
izdelali dišavne vrečke, ki jih lahko spravimo
med perilo. Vrečke smo poslikali in napolnili z
dišečo mešanico zelišč.
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13. 5. – 15. 5.
2016

Tabor za nadarjene

19. 5. 2016

Glasbeni tobogan

23. 5. 2016

Delavnica UNESCO
mladinske platforme

8. 6. 2016

Prostovoljci v DEOS
Cerknica

9. 6. 2016

Nogometni turnir
RAKEK 2016

13. 6. 2016

Menjaj branje za sanje

28 nadarjenih otrok je bivalo
v CŠOD Rak v Rakovem Škocjanu,
kjer so pod mentorstvom naših
učiteljev: Irene Peteh Kranjc,
Jolande Cerkvenik, Antonije Šlajnar, Urške Drobnič, Martine Hiti in
Janeza Radiva nadgrajevali svoja znanja na področju
matematike, naravoslovja, zgodovine, geografije
in angleščine ter spoznavali, kako je biti slep oziroma
slaboviden. Veliko poudarka smo dali tudi na osebnostni
in socialni razvoj.
V četrtek, 19. maja 2016, so se naši
mladi glasbeniki predstavili na tradicionalnem koncertu – GLASBENI
TOBOGAN. Na odru so nastopili:
otroški pevski zbor prvega in drugega razreda, otroški pevski zbor od
tretjega do petega razreda, mladinski pevski zbor, pevci
solisti in šolski band.
V ponedeljek, 23. maja 2016,
smo v okviru pouka DKE na
naši šoli gostili prostovoljca
Gašperja iz UNESCO mladinske platforme, ki je učencem
8. a in 8. b predstavil pomen
in namen trajnostnega razvoja.
Vsak mesec imajo prebivalci
Doma starejših v Cerknici
tombolo z res prisrčnimi
nagradami. Tombolo pripravi
delovna terapevtka Vesna, da
pa vse teče kot po maslu in
ima čim več starostnikov enake možnosti, nas pokličejo na pomoč. In danes smo jim
pomagali. Pripenjali in ponavljali smo številke, pomagali
starostnikom pri označevanju številk na listkih, malo
poklepetali in nekateri tudi zakričali “tombola”.
V četrtek, 9. 6. 2016, smo
na OŠ »Jožeta Krajca«
Rakek organizirali medobčinski nogometni turnir
Rakek 2016. Tekmovanja se
je udeležilo 8 osnovnih šol. Vreme nam je bilo zelo naklonjeno, saj je pričelo deževati šele ob zaključku tekmovanja, ob koncu pa smo bili vsi enotnega mnenja, da se naslednje leto spet srečamo na igrišču.
Kljub kislemu vremenu smo izpeljali
UNESCO-v projekt Menjaj branje za
sanje. Z izkupičkom smo prvo leto
zadovoljni. Izmenjali smo si več kot
deset knjig z zanimivimi posvetili in se družili ob izdelavi
lovilcev sanj. Tako smo kar dvakrat zamenjali branje za
sanje.
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15. 6. 2016

Valeta

V sredo, 15. 6. 2016, smo imeli na
šoli slavnostno valeto . Naši devetošolci so se s prijetnim programom
poslovili od vseh nas.

16. 6. 2016

Zlata petica

V četrtek, 16. 6. 2016, je v Kulturnem domu Cerknica potekal dogodek Zlata petica.

17. 6. 2016

Samodejno zalivanje
žive meje

24. 6. 2016

Konec šolskega leta

Pred leti, ko smo odprli novi
del šole, je bila ob robu zelenice s parkirišči nasajena živa
meja. Žal je bilo zemlje premalo in suša prevelika, da bi uspevala. Pred dvema letoma smo
idejo obnovili. Z delovnim strojem so komunalni delavci skopali globlji jarek, kamor so
nasuli zemljo, v okviru Drevesijade pa smo posadili sadike
bukve in gabra. Zaradi suše se je nekaj drevesc posušilo,
druga pa rastejo zelo počasi. Zato smo letos pristopili k
projektu namakanja žive meje z deževnico z nadstreška.
Lokalno podjetje za proizvodnjo kartona nam je prijazno
odstopilo tisočlitrsko cisterno za vodo, v katero smo
namestili električno črpalko, ki bo s pomočjo časovne ure
zalivala našo živo mejo.
Konec šolskega leta smo zaključili s
prireditvijo ob dnevu državnosti ter
podelitvijo priznaj učencem in
učenkam za njihove dosežke.
Program so popestrili učenci 1. in 2.
razreda ter otroški in mladinski pevski zbor.
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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, …).
Poleg načrtovanih prireditev so se učenci udeležili še drugih prireditev: folklorna skupina s PŠ
Unec se je se je 24. 10. 2015 predstavila na 4. Mednarodnem folklornem festivalu na Uncu,
20. 11. 2015 na prireditvi Vojanov in naš čas na Uncu, 11. 3. 2016 na krajevni prireditvi na
Rakeku, 1. 4. 2016 v vrtcu Pivka, 2. 4. 2016 na letnem koncertu MPZ KD RAK Rakek v Cerknici,
5. 4. 2016 na Območnem srečanju otroških folklornih skupin v Starem trgu pri Ložu, 7. 4.
2016 na prireditvi Pozdrav pomladi na Uncu in 13. 5. 2016 na Regijskem srečanju otroških
folklornih skupin v Vidmu.
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POROČILO O HUMANITARNIH AKCIJAH V ŠOL. LETU 2015/16
Čas

Naslov akcije

Namen akcije

Vodja

september

Donacija zvezkov

PGD Unec, za učence OŠ Rakek

Antonija Šlajnar

2015
september

in Unec
Zbiranje plastičnih zamaškov

V sodelovanju z društvom

2015 – junij

Never give up, za dodatna

2016

zdravljenja Alexa

september

Zbiranje praznih, odrabljenih

Društvo za pomoč trpečim in

2015 – junij

kartuš in tonerjev

bolnim Rdeči noski , z recikli-

2016

Antonija Šlajnar

Antonija Šlajnar

ranjem odpadkov pridobijo
sredstva za izvajanje obiskov
otrok v bolnišnicah.

17. oktober

Mednarodna dobrodelna akcija

Pomoč učencem naše šole, za

2015

ob svetovnem dnevu hrane –

brezplačno prehrano.

Antonija Šlajnar

Drobtinica.
15. januar –

Podarite nam modro srce (izde-

Učni sklad Nivea , pomoč pri

15. februar

lovanje modrih src z zapisom

izobrazbi otrokom iz socialno

2016

želje za prihodnost).

šibkega okolja.

januar – 22.

Vseslovenski projekt Jaz, Ti, Mi

Za sofinanciranje inkubatorja v

april 2016

za Slovenjo – zbiranje odpadnih

porodnišnici Kranj

Antonija Šlajnar

Antonija Šlajnar

plastenk
21. marec – 6.

Vseslovenski projekt Halo, si za

V sodelovanju z ZPM in Rotary

maj 2016

to? Zbiranje starih mobilnikov

District , za sklad Rakec OŠ

Antonija Šlajnar

Rakek
junij 2016

Zbiranje šolskih potrebščin

V sodelovanju z RK Cerknica-

Tjaša Prudič

Loška dolina- Bloke, za otroke

Antonija Šlajnar

iz socialno šibkih družin.
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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, nogomet, igre z žogo, ritmična gimnastika in
gibalne urice.
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 2015/16 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

4

1

10

4

2

Zlato (DT)
1

1

15

1

2

76

6

11
7

2
1

6

2

1
28

6

1

160

23

8

3

*76 učenk in učencev od 1. do 9. razreda je skupno osvojilo 76 priznanj Kenguru. Diamantni
Kenguru – 1 priznanje.
* Zlato priznanje v znanju angleškega jezika pomeni 1. mesto v državi.
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Tabela športnih tekmovanj
VRSTA TEKMOVANJA
OBČINSKA TEKMOVANJA
Občinsko prvenstvo v malem
nogometu za učence letnik 2001
in mlajše
(14.12.2015)
Občinsko prvenstvo v odbojki za
učence in učenke letnik 2001 in
mlajše
(17.12.2015)
PODROČNA TEKMOVANJA
Področno tekmovanje v lokostrelstvu
(10.1.2016)

DOSEŽKI NA POSAMEZNEM TEKMOVANJU
2. mesto, OŠ Jožeta Krajca Rakek : OŠ Cerknica 0:3

OŠ Jožeta Krajca Rakek DEČKI 1. MESTO
OŠ Jožeta Krajca Rakek DEKLICE 3. MESTO

Tekmovanja se je udeležilo 8 učencev. Uvrščeni so bili od 1. do
23. mesta. Od tega so dosegli 2 prvi ter po 1 drugo in tretje mesto. Ekipno so dosegli tretje mesto.

Področno tekmovanje v strelstvu
(2. – 3.2.2016)

Tekmovanja so se udeležili 3 učenci. En učenec je dosegel 3. mesto.

Področno tekmovanje v namiznem tenisu

Tekmovanja se je udeležilo 14 učencev. V absolutni kategoriji so
dosegli 1. in 3. mesto. V B kategoriji (1. – 5. razred) so dosegli
eno 1. mesto, dve 2. mesti in eno 3. mesto. V C kategoriji (6. – 9.
razred) so dosegli eno 1. mesto, dve 2. mesti in eno tretje mesto.
Ekipno pa so dosegli 1. mesto.

Šolsko zunanje področno tekmovanje v lokostrelstvu
(9.4.2016)

Tekmovanja se je udeležilo šest učencev. Ekipno so dosegli 1.
mesto, posamično pa eno 1. mesto, dve 2. mesti in eno 4. mesto.

Področno prvenstvo v mali
odbojki za učence in učenke
letnik 2001 in mlajše
(13.5.2016)

Ekipa učencev je dosegla 1. mesto, ekipa učenk pa 3. mesto.

Področno prvenstvo v atletiki
posamično za OŠ
(26.5.2016)

Tekmovanja so se udeležili štirje učenci, ki so ekipno dosegli 5.
mesto. Posamično pa so se uvrstili od 5. do 7. mesta.

DRŽAVNA TEKMOVANJA
Državno tekmovanje v lokostrelstvu
(13.2.2016)

Tekmovanja se je udeležilo 6 učencev. Ekipno so dosegli 1. mesto, posamično pa so dosegli 1., 2., 3. in 4. mesto.
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Državno tekmovanje v strelstvu
(14.3.2016)

Tekmovanja se je udeležil en učenec, ki je dosegel 12. mesto.

Državno tekmovanje v namiznem tenisu (1/4 finale)
(31.3.2016)

Tekmovanja se je udeležilo 10 učencev. 3 učenci so dosegli 3.
mesto, dva pa 4. mesto.

Državno tekmovanje v namiznem tenisu (1/2 finale)
(21.4.2016)

Tekmovanja sta se udeležili 2 dekleti 4. razreda, ki nista dosegli
vidnejšega rezultata.

Lokostrelsko zunanje državno
prvenstvo za osnovne šole
(21.5.2016)

Tekmovanja se je udeležilo 5 učencev. Ekipno so dosegli 1. mesto. Posamično pa so dosegli dve 1. mesti ter eno 3. in 5. mesto.

Ostali dosežki:
DATUM
sept./nov.
2015

TEKMOVANJE
Mednarodni likovni
»Plakat miru«

DOSEŽEK
natečaj Udeležili so se ga učenci stari od 11 do
13let. Kljub dvema lepima in izvirnima
izdelkoma se nismo uvrstili v ožji izbor.

23. 2. 2016

43. Mednarodna otroška likovna Med nagrajenimi otroki »43. Mednarodne
otroške likovne razstave – Lidice 2015« sta
kolonija – Lidice 2015
bila tudi dva učenca naše šole.

10. 3. 2016
11. 3. 2016
14. 3. 2016
15. 3. 2016

Tekmovanje iz nemške bralne Na tekmovanju so učenke in učenci
značke Epi Lesepreis
osvojili 32 zlatih (Rakek 25, Unec 7) in
37 srebrnih priznanj (Rakek 34, Unec
3).
Tekmovanje za angleško bralno Na tekmovanju so učenke in učenci
značko EPI Reading Badge
dosegli 24 srebrnih (Rakek 21, Unec 3)
in 46 zlatih priznanj (Rakek 41, Unec 5).
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5. 4. 2016

Območno srečanje otroških fol- Učenci podružnične šole Unec, ki obisklornih skupin v Starem trgu pri kujejo interesno dejavnost folklora, so
Ložu
se pod vodstvom mentorice Vide Žlogar na območnem srečanju otroških
folklornih skupin (bronasto priznanje)
uvrstili na regijsko srečanje otroških
folklornih skupin, ki je potekalo v
Videm Dobrepolje (prejeli so srebrno
priznanje).
Uvrščeni na regijsko srečanje 13. 05.
2016 v Videm Dobrepolje.

4. 5. 2016

9. 6. 2016
2. 4. 2016

10. Regijsko tekmovanje OŠ v OŠ »Jožeta Krajca« Rakek se je odlično
znanju prve pomoči
odrezala na 10. Regijskem tekmovanju
OŠ v znanju prve pomoči v Tolminu. S
svojim znanjem in prizadevnostjo so
učenci zasedli 2. mesto.
Medobčinski nogometni turnir
Učenci naše šole so zasedli 4. mesto.
Rakek 2016
Srečanje mladih raziskovalcev
notranjske regije ZOTKS; raziskovalna naloga z naslovom »Sm

Učenki 8. b in 9. b sta se s svojo raziskovalno nalogo uvrstili na državno srečanje v Murski soboti.

šu na štacjon, pa sm ajznponarja
uprašou, kdaj gre cuh za u Lublano
(nemške popačenke v rakovškem
govoru)« (A. Šircelj Istenič)

16. 5. 2016

50. Državno srečanje mladih
raziskovalcev

Učenki sta prejeli srebrno priznanje.

1. 6. 2016

Tekmovanje Računanje je igra

Na tekmovanju so učenke in učenci od
1. do 5. razreda skupno osvojili 44 bronastih priznanj (Rakek 32, Unec 22) ter
11 zlatih priznanj (Rakek 8, Unec 3).

24. 5. 2016

Regijsko tekmovanje Zlata
kuhalnica

24. 5. 2016

Žogarija

Ekipa treh učenk 7. a je dosegla srebrno priznanje.
Učenci šole so se na Žogariji v Cerknici
uvrstili v finale, ki bo potekal 9. septembra 2016 na Bledu.
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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. r) in Krpan (4., 5., 6. r). 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 21. 03. – 25. 03. 2016.
Obvezen 20-urni tečaj plavanja za učence 2. razreda je bil izveden v CŠOD Burja v Seči v času
14. 9. - 18. 9. 2015. V šolskem letu 2015/2016 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, Žogarija, Rad igram nogomet, plavalni
tečaj).
Število vključenih šoloobveznih otrok v program Zlati sonček je 111; medaljo jih je osvojilo
82, 29 jih je osvojilo diplomo.
Število vključenih šoloobveznih otrok v program Krpan je 74; medaljo jih je osvojilo 63, 11 jih
je osvojilo diplomo.
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 2015/2016 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. Na naš predlog je Občina Cerknica sklenila, da od tega šolskega leta iz Letnega programa športa vsako leto nameni določen znesek za vsakega učenca v
občini za namene plavalnega opismenjevanja.

POROČILO o delu UNESCO ASPnet šole 2015/2016
Osnovna šola ˝Jožeta Krajca˝ Rakek ima status Unesco šole že od leta 2002. Ves ta čas vzgajamo učence v duhu miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v
poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika. Učencem privzgajamo pozitivne
vrednote, delavnost in empatijo. V solidarnostnih in prostovoljskih akcijah razvijamo čut za
sočloveka. Razmišljamo globalno in iščemo načine, kako našo Zemljo ohraniti zanamcem.
Prizadevamo si za čim večji prispevek k medkulturnemu dialogu s sedaj že tradicionalnimi
izmenjavami naših učencev. S tem krepimo medsebojno razumevanje, spoštovanje medkulturnih razlik in podiramo meje lastne omejenosti.
V letošnjem šolskem letu smo predvsem dali poudarek na dva Delorsova stebra vseživljenjskega učenja; učiti se, da bi znali živeti skupaj in učiti se, da bi znali delati. Učenci so izpeljali
kar nekaj dogodkov, da so pridobili finančna sredstva za mednarodne izmenjave in tako
omogočili sebi in svojim prijateljem nepozabno dogodivščino. Učenci na podružnični šoli so
veliko svojega časa posvetili urejanju gredic na šolskem zeliščnem vrtu, učenci razredne stopnje na Rakeku pa si ravno tako urejajo svojo gredico. Trije nadarjeni sedmošolci so si za cilj
zadali ohranitev naše žive meje, ki smo jo posadili v okviru ENO DREVESIJADE in se lotili projekta namakanja žive meje z deževnico z nadstreška. Lokalno podjetje nam je prijazno odstopilo tisočlitrsko cisterno za vodo, v katero so namestili električno črpalko, ki bo s pomočjo
časovne ure zalivala našo živo mejo. Učenci prostovoljci so se v domu starejših občanov družili s starostniki, dramska skupina jim je zaigrala gledališko predstavo, v okviru projektnega

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2015/16

tedna pa smo v svojo družbo povabili gojence Vzgojnega zavoda Planina in učence sosednjih
šol. Plesali in peli smo z otroki iz vrtca Pivka ter s svojimi dedki in babicami telovadili in jim
pomagali pri širjenju znanja računalništva.
Seveda pa nismo pozabili nase in se učili biti. Na Taboru za nadarjene in Taboru doživljajske
pedagogike so učenci raziskovali sami sebe ter se spoznavali v drugačni luči. Razmišljali so o
svojih potencialih in vrednotah, ki jih živijo. S pomočjo Toma Križnarja in Bojane Pivk Križnar
smo učence spodbudili k razmišljanju o razlikah in podobnostih z afriškimi vrstniki ter razvijali
empatijo.
Šolski rezultati, priznanja na državnem nivoju in športni dosežki govorijo sami zase. Trudimo
pa se, da bi učencem dali predvsem uporabno znanje, saj je ravno to tisto, kar bodo v življenju najbolj potrebovali. Učence spodbujamo, da bi se sami znašli v realnih situacijah, da bi
reševali probleme na ustvarjalen način. Nekaj učiteljev je vključenih v mednarodni projekt
LINPILCARE, s pomočjo katerega poskušamo doseči, da bi učenci razmišljali izven okvirjev in
se učili, da bi znali. Trudimo se, da bi v šolske in izvenšolske dejavnost vpletali vse štiri stebre
in to nam na nevsiljiv način tudi uspeva.
Z različnimi dejavnostmi smo obravnavali priporočene UNESCO teme:
- svetovni problemi in vloga OZN: svetovna učna ura, delavnice društva ZN za Slovenijo,
v okviru pouka DKE 8. r
- mir in človekove pravice: delavnica ZN, obeležitev dneva, Tomo Križnar, Plakat miru
- medkulturno učenje: mednarodni izmenjavi, razstava Toma Križnarja
- izobraževanje za trajnostni razvoj: pouk DKE 8. r, papirne akcije, sajenje dreves, svetovna učna ura, …
Učenci so bili aktivni in uspešni na različnih področjih. Naj naštejem le nekatere:
- nagrada na literarnem natečaju ˝Moj dom včeraj, danes, jutri˝;
- številne nagrade in priznanja naših učencev;
- praznovanje Prihod luči – zbiranje sredstev za izmenjavo;
- 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 povezale in krepili timsko delo, predvsem pa nas naučili živeti z drugimi
in biti;
- ureditev mednarodnega UNESCO kotička;
- 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-te poskušali uporabiti v praksi.
- izdelava spletne strani ob slovensko- švedski izmenjavi;
- dve srebrni priznanji za raziskovalni nalogi;
- finale Male sive celice;
- gostili Srečanje mladih raziskovalcev Notranjske regije, medobčinsko gasilsko tekmovanje, razstava slik Nane Homovec;
- udeležba na prireditvi v organizaciji Notranjskega domoljubnega društva Rudolf Maister;
- …
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Med izvedbo Unesco projekta smo delali na teh področjih:
»Beremo s tačkami na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek«
Prostovoljno društvo Tačke pomagačke, čigar člani so kužki in njihovi vodniki, izvaja med
drugim tudi mednarodni program R.E.A.D (Reading Education Assistance Dogs).
Z izvajanjem tega programa sta članici društva Sonja Trček s Kasho in Tatjana Pavlič z Lamom
na povabilo knjižničarke Lee Sterle pričeli v šolskem letu 2015/2016 na OŠ »Jožeta Krajca«
Rakek.
Projekt je potekal od 7. oktobra 2015 do 3. junija 2016.
Dvakrat mesečno sta s svojima kužkoma hodili na urice branja v šolsko knjižnico na matični
šoli, kjer so učenci, ki imajo motnjo branja, brali kužkoma. Pri branju s terapevtskim psom je
redno sodelovalo šest učencev od 4. do 6. razreda, občasno pa še pet učencev.
Kasha in njena vodnica Sonja sta vsak prvi petek v mesecu obiskovali tudi PŠ Unec. S pomočjo psičke Kashe so na PŠ redno brale štiri učenke.
Ob zaključku šolskega leta opažata pri bralcih, ki so bili vključeni v projekt, velik napredek.
Berejo bolj zbrano, umirjeno, tekoče, ne zamenjujejo več črk, predvsem pa z večjim veseljem posegajo po knjigah.
V spomladanskih mesecih je branje knjig na PŠ potekalo tudi zunaj, na šolskem vrtu. Pridružili so se nam še ostali učenci, ki so bili navdušeni nad takim načinom prebiranja knjig. Skupaj
smo reševali uganke in prebirali pesmice. Kasha in Lam s svojima vodnica ter šolska knjižničarka so 22. aprila 2016 obeležili še Noč knjige v šolski knjižnici.
Noč knjige: že drugo leto zapored smo dan knjige izvedli kot noč knjige. Vse leto sta k nam
prihajala dva kužka iz društva tačke pomagačke. Tako smo s sodelovanjem v programu
R.E.A.D pomagali izboljšati bralno tehniko in privzgajali veselje do branja kar šestim učencem.
Tabor za nadarjene in tabor doživljajske pedagogike: vsaki dve leti organiziramo tabor za
nadarjene, tabor doživljajske pedagogike pa nameravamo izpeljati vsako leto. Izkušnje so
pokazale, da učenci na taborih neizmerno uživajo, sami sebe spoznavajo v drugačni luči in
razvijajo svoje potenciale. Učijo se strpnosti in sodelovanja, samostojnosti in preživetja v
naravi. Vse drugačne oblike pouka, ki niso neposredno povezane s knjigo, zvezkom in pisalom, omogočajo učencem razgledanost, boljšo splošno poučenost in zavedanje o lastnih
zmožnostih.
Unesco klub: eden do dva predstavnika iz vsakega razreda sta se v okviru Unesco kluba podrobneje spoznavala z organizacijo Unesco. Uredili smo mednarodni Unesco kotiček in izvedli
projektni teden. Unesco organizacijo so predstavili v razredih.
Izpeljali smo kar dve izmenjavi naših učencev z vrstniki iz tujine iz Mednarodne šole ISZL iz
Švice in Roslagsskolan Roden, Norrtälje, Švedska. Šoli nista v Unesco ASP mreži.
Obeležili smo 21 svetovnih dni, desetletje biotske raznovrstnost, Unescovo leto svetlobe,
mednarodno desetletje približevanja kultur ter skupaj s stotinami šol po svetu v septembru
izvedli Svetovno učno uro.
Vse dejavnosti vključujemo v različne oblike šolskega in izvenšolskega življenja med poukom,
kot izvenšolske dejavnosti, v šolskem UNESCO klubu/krožku, v OPB, pri ID, IP, v okviru TD,
KD, ŠD, ND.
Vse to prispeva h kakovostnejšemu izobraževanju. Z UNESCO dejavnostmi poskušamo širiti
splošno razgledanost, omogočamo učencem trajne izkušnje in omogočamo povezovanje
znanja z več področij. Zaradi vključenosti praktičnega dela v dejavnosti so učenci pridobili
delovne izkušnje, socialne kompetence, razvijali solidarnost, čustveno inteligenco, razvijali
svoja močna področja in krepili šibkejša področja.
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Učenci postajajo samozavestnejši, kulturno razgledani, sodelovalni in strpnejši, pridobivajo
široko razgledanost in postajajo resnični državljani sveta.
Potrebno je omeniti še dobro prakso, ki jo izvajajo učitelji na šoli.
PROJEKT LINPILCARE
V projektu gre za povezovanje raziskovanja učiteljeve lastne prakse in izsledkov raziskav v
učečih se skupnostih, ki temeljijo na dokazih, s ciljem nudenja podpore pedagoški praksi.
Temeljni namen projekta je uvajati sodobne pristope k učenju in poučevanju, ki temeljijo na
znanstvenih dokazih, ter podpreti strokovni razvoj sodelujočih učiteljev. S povezovanjem
raziskovanja lastne prakse, rezultatov akademskih raziskav in sodelovanja v učečih se skupinah kolegov bomo opolnomočili učitelje za načrtovanje in izvajanje pouka z načini, ki temeljijo na znanstvenih dokazih. Na naši šoli smo se odločili nadaljevati z delom, ki smo ga začeli že
v projektu Spodbujanje bralne pismenosti, in sicer razvijamo višje nivoje brale pismenosti pri
učencih.
STORYLINE
Interesno dejavnost Storyline je letos obiskovala skupinica učencev od 4. - 6. razreda. V skupini so učenci ustvarjali zgodbo ulice s trgovinami od ideje do postavitve. Na začetku so iskali
ideje za poimenovanje ulice, katero vrsto trgovinice bo imela dvojica, ime trgovinice, prevzeli so vloge zaposlenih ter igrali različne dogodke (spoznavali različne poklice, probleme, ki jih
imajo lastniki trgovinic, akcije za promocijo prodaje ter pomoč ob nesrečnem dogodku enega
od lastnikov).
Učenci razvijajo govorne sposobnosti, se urijo v grafomotoriki, naučijo se poslovanja, predvidevanja, igrajo igre vlog, razvijajo ustvarjalnost, domišljijo, empatijo, razmišljajo o svoji prihodnosti, … Upamo, da bomo celotno idejo lahko razširili na večjo skupino učencev in delo
povezali z različnimi predmeti in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela.
IZOBRAŽEVANJA UČITELJ UČITELJU
Na šoli že nekaj let zaporedoma potekajo izobraževanja, ki jih učitelji pripravijo za svoj kolektiv. Izobraževanja so v obliki predavanj, delavnic ali obojega in trajajo od 1,5 ure do 3 ur.
Predavanja niso obvezna za vse učitelje, vendar je obisk posameznih izobraževanj kar primeren. Učitelji se sami odločijo, katero izobraževanje bodo obiskali. Tako se prenašajo znanja in
vedenja med celoten kolektiv, med seboj se povezujemo in si postajamo kritični prijatelji.
Nemalokrat se zgodi, da tudi poslušalci dobijo ideje za popestritev svojega pouka. Letos smo
imeli naslednje teme: izvršilne funkcije, glasbena delavnica (predstavitev dela z glasbenimi
cevmi), angleška delavnica, kuharska delavnica.
Vodili smo kar dva Unesco projekta:
Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo˝, nacionalni projekt, v katerem je sodelovalo več
kot dvajset Unesco šol, in Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost,
nacionalni projekt z mednarodno udeležbo, v katerem je sodelovalo šest slovenskih in ena
tuja šola.
Aktivni smo tudi na področju prostovoljstva: zbirali smo plastične zamaške, prazne odrabljene kartuše, odpadne plastenke, stare mobilnike in šolske potrebščine. Sodelovali smo v akciji
Drobtinica 2016 in sodelovali v prostovoljskih akcijah Dan za spremembe – medgeneracijsko
sodelovanje ter vrtnarili pri upokojenki.
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Sodelovali smo tudi v projektih drugih Unesco šol:
Menjaj branje in sanje
Gimnazija Ledina
Otroštvo podaja roko modrosti
OŠ Cvetka Golarja
˝Fair play˝učenec
OŠ Janka Padežnika Maribor
Ples je skriti jezik duše
Gimnazija Brežice
MIROVNIŠKI FESTIVAL v Slovenj
Prva osnovna šola Slovenj GraGradcu
dec
JEZIK KULTURA IN TRADICIJA: Več
Gimnazija Škofja Loka
svetlobe!
ENO-DREVESIJADA
/

T. Prudič
A. Šlajnar
T. Lulik
L. Intihar, A. Šlajnar
T. Rihtar
U. Drobnič
T. Rihtar

Vse dejavnosti pozitivno vplivajo na učence. Učenci se veselijo prihajajočih projektov in se
resno zavzamejo za delo. Postajajo opolnomočeni in v vsaki dejavnosti poskušajo poiskati
nekaj dobrega in pozitivnega zase. Učenci širijo svoje znanje, krepijo svoje potenciale in razvijajo svoja močna področja. Začenjajo se zavedati sebe tukaj in zdaj, sledijo spremembam v
domačem kraju in v svetu. Postajajo kritični do svojega dela in svojih dejanj ter prevzemajo
odgovornost za svoje napake.
Učenci začenjajo sprejemati drugačne od sebe, tujce, … z njimi bolj sproščeno navezujejo
stike, lažje sodelujejo. Postajajo bolj suvereni, samoiniciativni in samozavestni. Na primernejši način se odzivajo na morebitne provokacije in umirjeno reagirajo pri sporih.
Vse dejavnosti v zvezi z Unesco šolo se redno in sproti objavljajo na šolski spletni strani, pod
razdelkom Dejavnosti / Unesco šola. Na vseh dokumentih je znak, pred šolo visi zastava, v
večnamenskem prostoru imamo Unesco kotiček z znakom in novicami, na družboslovnem
hodniku pa smo letos uredili še mednarodno Unesco oglasno desko, kjer objavljamo zanimivosti z mednarodnih izmenjav. V naslednjem šolskem letu bomo oglasno desko dopolnili z
aktualnimi novicami iz sveta, saj želimo pri učencih širiti splošno razgledanost in kritično mišljenje.
Na vsako večjo prireditev povabimo predstavnike lokalnih medijev: občinski časopis Slivniški
pogledi, mesečnik Notranjsko-primorske novice, Radio 94 in NTR, prisotni pa smo tudi na
portalih omenjenih medijev.
Kot koordinatorica UNESCO ASPnet šole sem se udeleževala sestankov šol ljubljanskega središča na OŠ Ledina v Ljubljani.

UNESCO projekt SPOZNAVAM PRETEKLOST, RAZUMEM SEDANJOST, GRADIM
PRIHODNOST
Kot UNESCO šola si prizadevamo na mlajše rodove prenašati znanja in vedenja o snovni in
nesnovni dediščini naše bližnje in širše okolice.
Naš projekt smo izvedli v okviru projektnega tedna med 23. in 27. novembrom. Učenci od 6.
– 9. razreda so preko celotnega tedna obiskali delavnice, ki so jih izvajali učitelji na šoli in tudi
zunanji izvajalci: Notranjske jedi, Igre naših dedkov in babic, Furmanstvo, Kontrabantarstvo,
Izdelovanje makete kozolca, Slikanje panjskih končnic, Pralna sredstva nekoč in danes, Ljudski plesi in običaji, Ljudska glasbila, Od telovadbe do športa, Pletenje košar, Spoznavanje značilnosti Notranjskega regijskega parka. Našim učencem so se pridružili učenci iz okoliških šol:
OŠ Cerknica, OŠ Stari trg, OŠ Nova vas, OŠ Postojna in gojenci Vzgojnega zavoda Planina.
Preko celotnega tedna smo za vsak razred izvedli KD, TD, ND in ŠD.
Vsak razred je en dan v tednu preživel v Hiši izročila v Dolenji vasi pri Cerknici, kjer so si v
spremstvu mladih čuvarjev izročila ogledali staro destilarno in se preizkusili v destilaciji eteričnega olja iz jelke, spoznali so lanarstvo in proces tkanja ter si spletli zapestnico, spoznali so
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postopek izdelave drevaka in si ogledali kovačijo, kjer še danes na star način kujejo žeblje za
izdelavo drevaka.
V petek so učenci na zaključni prireditvi pokazali, kaj vse so se naučili preko celotnega tedna.
Učenci so zaplesali ljudski ples (zibenšrit in špicpolko), zraven zapeli, spremljali pa so jih
učenci na glasbilih, ki so jih sami izdelal (lončeni bas, …), ter prikazali nekaj starih običajev
(ličkanje koruze, …). Zaigrali so dramsko igro na temo Kontrabant naj bo, prebrali esej o furmanstvu v naših krajih, prikazali nekaj iger, ki so se jih igrali naši dedki in babice. Vse izdelke,
ki so nastali na posameznih delavnicah (kozolce, panjske končnice, košare, pralna sredstva,
pletene podstavke), smo prikazali na razstavi pod odrom.
Nekatere delavnice: Notranjske jedi, Igre naših dedkov in babic, Od telovadbe do športa,
Notranjski plesi in običaji in Ljudska glasbila smo 23. decembra v okviru TD ponovili z učenci
4. in 5. razredov.
Ponosni smo, da smo lahko del organizacije, ki se nesebično trudi za dobrobit vse Zemljanov,
ter veseli in hvaležni za priložnost, da smo lahko spoznali našo preteklost, saj je to tisto, kar
nas določa in nam daje pomen. Kdo ve, mogoče pa se med nami v prihodnosti najde mladi
čuvar izročila, ki bo védenja prenašal na mlajše rodove. Zavedamo se, da lahko s pridobljenim znanjem in spretnostmi razumemo trenutna dogajanja in si gradimo svojo lastno prihodnost.
Časopis UTRINKI 5
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 Metode Debevc.
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 peto leto zapored.
V letošnjem šolskem letu 2015/16 smo začeli z razdeljevanjem sadja in zelenjave s 1. septembrom 2015 in smo tako učencem med šolskim letom ponudili 38 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
tedensko (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 (1656 €). Vsa sredstva smo porabili.
Sadje in zelenjavo smo nabavljali preko Geaprodukta in LOA d.o.o, kateri nam je dobavljal
sadje in zelenjavo od slovenskih sadjarjev in pridelovalcev zelenjave.
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.
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PROJEKT »ŠOLSKI EKO VRT«
Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec že četrto 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 pobrali pridelke z gredic, eko semena smo shranili v semenski banki ter se ob tem pogovorili o
uspešnosti sajenja, občutljivejše rastline smo zaščitili s smrečjem oz. jih umaknili v prezimovališče.
Septembra so učenci vrtnarskega krožka obrali poln zabojček jabolk, ki smo jih s pomočjo
kuharice, ge. Borke posušili in kot jabolčne krhlje zaužili za malico in popoldansko malico –
ob tem smo sodelovali s projektom SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE.
Oktobra so učenci vrtnarskega krožka posadili 15 sadik mačeh, ki jih je darovala cvetličarka in
vrtnarka ga. Anja Prelaz – mama učenca Maja iz 1. r.
Novembra so učenci vrtnarskega krožka posadili česen ter posejali deteljo inkarnatko (za
zeleno gnojenje), ki je cvetela spomladi.
V okviru projekta VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo« smo jeseni v dopoldanskem
času gostili društvo Ognjič. Skupaj z otroki so izvajali različne delavnice na temo zelišč. V
popoldanskem času, v okviru OPB, pa so učenci ustvarjali z go. Dragico Udovič (učiteljico
kemije, biologije in naravoslovja v OŠ Cerknica). Tako smo hkrati sodelovali z drugimi: strokovnjaki oz. krajani in bivšimi učenci šole ter pri tem pripravili različne izdelke iz zelišč in jih
prodajali na novoletnem sejmu decembra. V projekt so se vključili tudi nekateri oddelki na
matični šoli: oba 2. r, 2. r OPB ter učenci izbirnih predmetov (poskusi v kemiji in načini prehranjevanja). Zaradi drugih obveznosti pa ni bila izvedena strokovna ekskurzija, ko naj bi
učenci OPB z matične šole peš obiskali zeliščni vrt na Uncu.
Hišnik je sam izdelal trdnejši in uporabnejši obok za vzpenjavo vrtnico ter okrasni srobot in
ga tudi namestil v novembru.
Na decembrskih delavnicah z učenci in starši nam je strokovnjakinja, vrtnarka in cvetličarka,
ga. Anja Prelaz, prikazala izdelavo prazničnega aranžmaja – smrečice, kar smo tudi praktično
izvedli.
Spomladi smo na kozolcu pridobili tudi estetske in funkcionalne stopnice, tako bomo lahko
dostopali do zgornjega prostora v kozolcu, kjer bomo lahko sušili različna zelišča in imeli tudi
možnost spravila cvetličnih lončkov in drugega materiala, ki ga potrebujemo pri delu na vrtu,
in ta ne bo več izpostavljen vremenskim neprilikam.
Aprila smo v okviru različnih dnevov dejavnosti in vrtnarskega krožka uredili razredne gredice
ter nanje posejali in posadili različne vrtnine, katerih domača oz. netretirana semena so prinesli učenci, nekaj pa jih je bilo tudi še iz lanske pošiljke Ministrstva za kmetijstvo v okviru
projekta SLOVENSKI ZAJTRK oz. ŠOLSKI VRT. Za zalivanje smo uporabljali deževnico iz zbiralnika vode ob kozolcu.
Aprila so učenci vrtnarskega krožka posadili sadike jagod plezalk, ki jih je darovala ga. Emiljana in tako nadomestili sadike, ki so se posušile. Pripravili so tudi potaknjence sivke in prevrelko iz kopriv in gabeza za naravno gnojenje rastlin, s katero so učenci OPB zalivali razredne gredice. Maja so posejali mešanico divjih cvetočih rastlin za metulje in gredico opremili z
oznako ter posadili nekaj sadik okrasnega zelja, ki jih je darovala ga. Vida Žlogar.
Učenci podaljšanega bivanja so jeseni in v poznopomladanskih dneh zaužili maline, jagode,
češnje in ribez s šolskega vrta.
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G. hišnik je imel v popravilu klopi in mize in jih še pred poletjem pripeljal nazaj pod kozolec.
Sodelovali in povezovali smo se z nacionalnim projektom UNESC-a, VZGAJAMO ZELIŠČA »V
starem iščem novo« in s projektom SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE.
S projektom »ŠOLSKI EKO VRT« smo pričeli septembra 2015 in ga zaključili junija 2016.
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.
Nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«
V času od 22. septembra do 22. aprila 2016 je na 25 vzgojno-izobraževalnih ustanovah po
Sloveniji potekal z UNESCO urada potrjen nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V
starem iščem novo.« Projekt smo koordinirali na Podružnični šoli »Rudolfa Maistra« Unec.
Glavni cilj oz. namen projekta je bil navdušiti otroke nad naravo – zelišči in z njihovo pomočjo
iz pozabe iztrgati oz. obuditi vsaj košček že pozabljenega vedenja o zeliščih, predvsem o zeliščih iz domačega kraja oz. pokrajine, ki ga še imajo naši predniki in poiskati nove oz. posodobljene načine uporabe zelišč. Projekt je potekal najprej v obliki različnih pogovorov, primernih razvojni stopnji učencev (književno delo, risanka, film, problem…), nato so učenci iskali
znanje o zeliščih pri ljudeh v domačem kraju, potem pa smo izvajali različne dejavnosti z zelišči predvsem iz domačega okolja in skušali najti posodobljene recepte oz. pristope pri ravnanju z zelišči ter ob tem oblikovati različne izdelke oz. recepte, v katerih smo združili staro in
novo vedenje o zeliščih in v njih predstavili tudi domačo pokrajino.
V nacionalnem UNESCO projektu VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« je sodelovalo
kar 25 vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki so svoja poročila o projektu objavljala na svojih
spletnih straneh, nam pa poslale povezavo do njihovih spletnih strani ter primer/e izdelka oz.
recepta.
Ob zaključku projekta smo izdali zbornika – knjižici; eno z vsemi inovativnimi recepti: Knjižica
receptov in eno z vsemi inovativnimi izdelki: Knjižica izdelkov in ju v pdf obliki objavili na
spletni strani naše šole ter poslali povezavo na vse vzgojno-izobraževalne ustanove udeleženke, za podružnično ter matično šolo pa tudi natisnili izvoda obeh knjižic. Knjižici se nahajata v obeh šolskih knjižnicah.

MEDNARODNO SODELOVANJE
PROJEKT RODEN 2, MEDNARODNO SODELOVANJE S ŠVEDSKO
V šolskem letu 2015/16 se je odvijal drugi del mednarodne izmenjave s Švedsko, projekta, ki
smo ga prvič uspešno izvedli med leti 2012 in 2013, v drugo pa med septembrom 2014 in
junijem 2016.
Vsi učenci devetih razredov (31) so sodelovali pri pripravah, dejavnostih sodelovanja pri pouku pred in po izmenjavi. Izmenjave učencev na Švedskem med 11. in 16. septembrom 2015
se je udeležilo 20 učencev naše šole in en bivši učenec. Učenci so bili nastanjeni pri vrstnikih,
dejavnosti med obiskom pa so potekale na matični šoli učencev, na terenu in na šoli, kjer je
deloval koordinator projekta. Učenci so načrtno spoznavali način življenja na Švedskem,
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švedski jezik, kulturo in tradicijo, načine dela v šoli, pokrajino in glavno mesto, podnebje,
kulinariko in možnosti mednarodne mobilnosti, ob tem pa krepili medvrstniške odnose,
izgrajevali svojo identiteto in pozitivno samopodobo. Jezik komunikacije je bila angleščina,
učenci pa so prepoznavali tudi prisotnost angleščine v švedski družbi.
Po izmenjavi in med preostalim šolskim letom smo s švedskimi partnerji izmenjavali fotografsko in video gradivo ter članke, ki so bili objavljeni v lokalnih medijih na Švedskem in pri
nas. Nekaj učencev in sodelujoči učitelji smo navezane osebne stike ohranili.
Del švedske kulture in tradicije smo širši javnosti prikazali na tujejezičnem festivalu Jezik –
kultura in tradicija v Škofji Loki novembra 2015, v nekoliko večjem obsegu pa lokalni skupnosti s prireditvijo Prihod luči ob švedskem praznovanju svete Lucije decembra 2015.
Rezultati rabe angleščine med potekom projekta so se pokazali tudi pri pouku angleščine,
predvsem kot boljša zmožnost govornega izražanja, saj je večina učencev komunicirala bolj
sproščeno in tekoče, pri več učencih se je izboljšalo tudi slušno in bralno razumevanje, opazno pa so imeli učenci pri pouku tudi več notranje motivacije.
V prihodnje načrtujemo projekt izmenjave učencev v šolskih letih 2017/18 in 2018/19.

PROJEKT ŠVICA
V sklopu projekta Švica, v katerem sodelujemo z mednarodno šolo International School of
Zug and Luzern (ISZL) iz Švice, smo v letošnjem letu navezali stike, se spoznavali in izpeljali
obe izmenjavi – tako v Švici kot v Sloveniji.
Naši učenci so s svojimi sovrstniki iz Švice že v začetku leta navezali stike – na ta način so
spoznavali drug drugega, predstavili so svojo državo, mesto, šolo, način življenja, kulturo,
običaje in jezik. Cilj našega sodelovanja je bil s pomočjo nemščine (ob podpori angleščine)
kot jezika sporazumevanja navezovati stike s sovrstniki iz tujine, spoznati druge svetovne
kulture, postati mednarodno bolj ozaveščeni in tolerantni ... Sami so morali raziskati določeno temo / področje življenja v Švici in ga predstaviti svojim sošolcem.
Naš cilj je bil, da jih spodbudimo, da nemščino (in angleščino) uporabijo kot jezik sporazumevanja v vsakodnevnih življenjskih situacijah.
V času 17. 4. – 20. 4. 2016 smo bili gostje švicarskih učencev na štiridnevni mednarodni
izmenjavi, ki je lepo uspela. Naši učenci so spoznali švicarski način življenja in izobraževanja
in se pobližje srečali tudi s kulturami in običaji drugih narodov. Nastanjeni smo bili pri družinah švicarskih učencev oz. učiteljev. Gostitelji so nam pripravili zanimiv program, ki je vključeval spoznavne igre, igre povezovanja in komunikacije, sodelovali smo pri pouku na njihovi
šoli in spoznavali njihov način šolanja in pouka, ogledali smo si Luzern in Zürich … Ugotovili
smo, da se naš in švicarski šolski sistem precej razlikujeta med seboj. Obiskal nas je tudi slovenski veleposlanik v Švici, g. Franc Mikša. Kot gostje smo s pevskim nastopom (pesem Dan
ljubezni) sodelovali na njihovem dobrodelnem koncertu in poželi veliko pohval. Skupaj s
švicarskimi učenci smo zapeli še pesem v nemščini Ein bisschen Frieden. Učenci so se med
seboj lepo povezali.
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Med 5. 5. in 8. 5. 2016 pa smo bili mi gostitelji 8 švicarskih učencev in 2 spremljevalcev. Nastanjeni so bili pri družinah naših učencev. V teh dneh so se učenci predvsem veliko družili in
skupaj spoznavali nove stvari: raziskovali so Rakek in se preizkusili v različnih izzivih, sodelovali so pri različnih delavnicah: pekli so slovensko pecivo, plesali folkloro, naredili sivkino
milo, uredili mednarodni Unesco kotiček, iskali podobnosti in razlike med različnimi jeziki ter
se preizkusili v starih slovenskih družabnih igrah, igrali na glasbene cevi, izdelali svečnik ter se
pomerili v športnih igrah. Ogledali smo si lepote Pirana, Rakovega Škocjana in Ljubljane, imeli
smo pa tudi piknik skupaj z družinami naših učencev. Poudarek je bil predvsem na spoznavanju Slovenije, slovenske kulture in običajev. Gostje so bili s pripravljenim programom izredno
zadovoljni, učenci pa so se med izmenjavo v Sloveniji še bolj povezali kot skupina.

PROJEKT PROSTOVOLJSTVO
SiMIBIOZ@GIBA
V tednu med 21. in 25. septembrom se je naša šola pridružila vseslovenski akciji Simbioza
giba 2015 in širjenju sporočila o pomenu vsakodnevnega gibanja za naše zdravje, kakovostno
življenje in tudi zdravo staranje. Stari starši so se pri urah športa pridružili svojim vnukom in
zamigali z njimi. Po ogrevalnih vajah, s katerimi so poskrbeli, da ne bi prišlo do morebitnih
poškodb, so se preizkusili v različnih igrah: lovljenju, zadevanju na koš, vodenju žogice s
hokejsko palico mimo ovir do gola, prenašanju žogice na loparju med ovirami na drugo stran
telovadnice, v skakanju z žogo med koleni ipd. Pomerili pa so se tudi v tee ballu, igri, podobni
baseballu. Teden medgeneracijskega povezovanja je bil izredno živahen in je našo šolo
napolnil z veliko dobre volje in pozitivne energije.
PLAKAT MIRU
Že peto 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.
Ustvarjali so v različnih tehnikah, razen v lepljenki, ki ni dovoljena. Letošnja tema natečaja je
bila »Mir povezuje«. Na šoli smo izbrali dva najboljša izdelka in ju poslali na izbor zmagovalnega plakata. Kljub lepima in izvirnima izdelkoma se nismo uvrstili v ožji izbor.
DAN ZA SPREMEMBE
V soboto, 2. aprila 2016, so se prostovoljci naše šole vključili v vseslovensko akcijo Dan za
spremembe – dan za spoštovanje. Naš glavni cilj je bil medgeneracijsko povezovanje.
Kot manjša skupina pohodnikov različnih starosti smo se med pohodom po Maistrovi poti
povezovali, se spoznavali, starejši so prenašali mlajšim izkušnje in nasvete za življenje. Najmlajša dva sta bila zelo navdušena in komunikativna.
Med ostalimi pohodniki smo bili prepoznavni, ker smo okrog vratu nosili obesek z rumenimi
ribicami in mislimi. Vsak si ga je lahko vzel domov in ohranil za spomin.
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SOBA SODELOVANJA
V letošnjem letu je nekajkrat zaživela kot prostovoljno delo učencev višjih razredov, zagotovo pa kot dodatno delo nekaterih učiteljic. Izkazala se je za dobro.
Zagotovo je prostovoljstvo vrednota, ki jo je potrebno začeti razvijati že v osnovni šoli. Z različnimi aktivnosti sedaj že drugo leto načrtno krepimo pomembnost prostovoljstva, da bi
dosegali naslednje zastavljene cilje: ker prostovoljstvo prinaša uporabnikom in prostovoljcem veselje, dobro voljo in občutek lastne vrednosti; 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.
ŠOLSKI SKLAD
Ob zaključku šolskega leta 2015/2016 delo sklada ocenjujem kot pozitivno, saj smo zastavljeni cilj zbiranja sredstev dosegli. V obdobju celega šolskega leta smo z donacijami posameznikov ter z načrtovanimi zbiralnimi akcijami v sklad zbrali 3.850,40 €.
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 3.927,61 €. Za novo šolsko leto 2016/17 na računu sklada
ostaja na postavki matična šola 8.792,95 €, na postavki PŠ Unec pa 1.210,62 €.

J. PROJEKTI ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV
V šolski skupnosti učencev smo imeli v tem šolskem letu več sestankov, tako na formalni kot
tudi na neformalni ravni. Z učenci smo se pogovarjali o težavah, ki jih pestijo, kakor tudi o
plesih, šolski okolici, šolski prehrani in organizacijo različnih dogodkov na šoli. Vsi smo skrbeli
za dobro počutje in ustvarjali pogoje za mirno sobivanje vseh učencev, učiteljev in drugih
delavcev na šoli. Organizirali smo dve papirni akciji, denar pa porabili za sofinanciranje izmenjav učencev in organizacijo valete. Nekaj preostalih evrov smo prenesli na šolski sklad.
Mislim, da nam je s skupnimi močmi v veliki meri uspelo združevati različna stališča in ustvariti mirno okolje za dobro počutje vseh.
Učenci so organizirali dve zbiralni akciji papirja. Izkupiček 1. akcije so namenili za izmenjavo
učencev s Švico in pokrivanju dela stroškov projekta Roden. Izkupiček 2. akcije (29.3. –
1.4.2016) 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.
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Opozorjeni so bili na mirnejše in bolj kulturno uživanje hrane med malico in ustrezno ločevanje odpadkov.
K. DELO UČITELJSKEGA ZBORA
V tem šolskem letu se je pedagoški zbor sestajal vsak drugi torek od 7.00 do 8.00 ter na treh
pedagoških konferencah (24. 8. 2015 uvodna pedagoška konferenca, 19. 11. 2015 problemska konferenca in zaključna konferenca 30. 06. 2016) in štirih ocenjevalnih konferencah (28.
1. 2016 prva redovalna konferenca, 9. 6.2016 (9. r), 16. 6. 2016 (5. r) in 21.6.2016 (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 10 napovedanih rednih hospitacij. Sredi šolskega leta sem
pri urah športa hospitirala učitelja J. Radivo, ki je skupaj opravil 5 nastopov (6.10.2015-dva
nastopa, 7.10.2015, 13. 10. 2015, 14.10.2015).
V šolskem letu 2015/16 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 2015). 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).

Srečanja po aktivih
Aktiv 1. triade se je v šolskem letu 2015/2016 sestal 4-krat (mesečno realizacijo in načrtovanje so usklajevale preko e-pošte, pregledale in potrdile merila za ocenjevanje znanja, učbenike in delovne zvezke za š. leto 2016/17. Zaradi neustreznih vremenskih pogojev in organizacijskih vzrokov so se nekatere dejavnosti premaknile v naslednji mesec.
Aktiv 2. triade se je v š. letu 2015/2016 sestal 4-krat (avgusta 2015 člani pregledajo in potrdijo kriterije ocenjevanja po predmetih, marca potrdijo učbenike in delovne zvezke, maja načrtujejo dneve dejavnosti, tekmovanja itd. za naslednje š. leto).
Naravoslovni aktiv se je sestal 5-krat (načrtovali dneve dejavnosti, pregledali merila za preverjanje in ocenjevanje znanja, predlagali nakup pripomočkov, novih učbenikov, ureditev
učilnice na prostem in zanjo pripravili okviren načrt). Učenci 7. a razreda so z osvojitvijo drugega mesta na Malih sivih celicah za nagrado prejeli brezplačen obisk pustolovskega parka
GEOSS. S pomočjo projektne naloge so izdelali napravo za samodejno zalivanje žive meje z
meteorno vodo. V povezavi z Notranjskim regijskim parkom so trije učenci 8. b pričeli z izdelavo raziskovalne naloge o kačjih pastirjih na Cerkniškem jezeru.
Družboslovni aktiv se je sestal 4-krat (zaradi pregleda načrta dela in potrditve seznama
učbenikov, načrtovanja dejavnosti itd.). Vsi načrtovani dnevi dejavnosti so bili realizirani.

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2015/16

Športni aktiv se je sestajal mesečno (pregled dejavnosti in načrtovanje dela za naslednji
mesec, tekoča problematika, …). Učitelja sta se povezovala po vertikali ter sodelovala z učitelji drugih strokovnih aktivov in triad.
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, pomoč in svetovanje staršem, uvajanje sheme bralnih spretnosti,
…). Izvedle so Bralni test in diagnostični narek za 3. razred, OSBZ za 1. in 2. razred in testiral
učence za skotopični sindrom.
Aktiv ODDELČNIH SKUPNOSTI poroča, da so bile izvedene vse zastavljene aktivnosti, razen v
1. in 2. razredu ni bila izvedena delavnica ČUSTVA. V okviru pouka in OPB so učence navajali
na zavedanje in prepoznavanje svojih čustev.

Sestanki Unesca
V letošnjem šolskem letu smo izpeljali šest UNESCO sestankov z namenom načrtovanja dejavnosti in evalvacijo opravljenega dela.
1

Datum
27. 8. 2015

2
3

28. 8. 2015
20. 10. 2015

4

20. 5. 2016

5

3. 6. 2016

6

27. 6. 2016

Vsebina
Načrtovanje dejavnosti Nacionalni projekt Vzgajamo zelišča »V starem iščem novo.«
Letni plan UNESCO ASPnet šole 2015/ 16
Načrtovanje projektnega tedna Spoznavam preteklost,
razumem sedanjost, gradim prihodnost
Namera o nadaljevanju projekta Vzgajamo zelišča »V starem iščem novo.«
Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost – nadaljevanje projekta, sestanek z Unesco mladinsko platformo in predstavniki okoliških šol, zapis namere
za nadaljevanje projekta
Evalvacija dela in načrtovanje za novo šolsko leto: Vzgajamo zelišča »V starem iščem novo.«

Kraj
PŠ Unec
OŠ Rakek
OŠ Rakek
PŠ Unec
OŠ Rakek

PŠ Unec

V šolskem letu 2015/16 smo uredili mednarodni Unesco kotiček – v okviru projekta Švica
Ohranili smo nacionalni Unesco status in prejeli potrdilo.
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L. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
Veliko časa in energije je bilo letos namenjeno delitvi kolektivnega znanja in izvedbi delavnic
Učitelj – učitelju.
20.8. in 21.8.2016

3. konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov – Povezujemo
znanje za boljšo pismenost/Scientix

25.8.2015
25.1.2016

Program Saop
Program Saop - naročanje živil

25.8. 2015
26.11.2015

Vedenjske težave otrok: Tomaž Vec
Skupinska dinamika: Tomaž Vec

19.9.2015
29.9.2015

Veliki nemarni škornji: Aleksandra Pinterič, Zavod Vista
Veliki nemarni škornji: Aleksandra Pinterič, Zavod Vista

25.9.2015

Otroci in mladostniki s spektroavtističnimi motnjami: Ambulanta
za avtizem

28. in 29.9.2015

VIVID – mednarodna konferenca, Ljubljana

30.9.2016
16.3.2016
18.5.2016

Področni aktiv DSP: OŠ Cerknica

21.10.2016
20.1.2016
30.3.2016

Področni aktiv učiteljev nemščine: OŠ Rakek

23.10.2015

Izobraževanje mentorjev raziskovalnih nalog pri zgodovini: ZPMS,
Ljubljana

26. in 27.10.2015

Delavnica igralec - igrišče

2.11.2015

Ponedeljkove delavnice na ZRSŠ
Kako z vprašanji spodbujamo razmišljanje

5.11.2015
5.11. – 8.11.2015
5.11. – 7.11.2015
24.11.2015
16.12.2015

Aktiv učiteljev ZGO in GEO iz okoliških šol: OŠ Janeza Hribarja
Family lab – temeljno usposabljanje
Vikend podjetnosti za učitelje, profesorje in vodstva šol
Intervizija – Familylab
Intervizija – Familylab

10. in 11.11.2015

Novoletni izdelki iz odpadnih materialov: Rada Kos, Ljubljana

13.11.2015
14.11.2015

Zborovska šola: MIZŠ, Otočec

14.11.2015

Opisno ocenjevanje v 1. in 2. razredu OŠ, 1. del: ZRSS (Leonida
Novak, Sandra Mršnik), Ljubljana

16.11.2015
1.3.2016
18.4.2016
23.11.2015

Aktivi NSD: OŠ Rakek

24.11.2015

Varstvo pri delu: Lipovec d.o.o, Žiga Sterle

ŠS za glasb: Inge Breznik, OŠ Antona Globočnika Postojna
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28.11.2015

Slovenski knjižni sejem

4.12.2015

OUP Konferenca za profesorje TJA: Založba Oxford, Ljubljana

16.12.2015

Aplikacije Arnes: Lidija Anzeljc

21. 12 .2015
23. 02. 2016
21. 06. 2016
5.1.2016
2.2.2016
7.1.2016

Moteči dejavniki: Tjaša Prudič.

15.1.2016

Opisno ocenjevanje v 1. in 2. razredu OŠ, nadaljevalni: ZRSŠ (Leonida Novak, Sandra Mršnik), Ljubljana

28.8.2015
29.9.2015
21.10.2015
16.12.2015
3.2.2016
8.3.2016
23.3.2016
14.4.2016
1.7.2016

Učeča se skupnost v okviru projekta Linpilcare (ZRSŠ)

22.1 in 23.1.2016

Skotopični sindrom: Inštitut za disleksijo, Ljubljana

19. 1. 2016

Dialog s starši: Familylab (Darja Barborič Vesel).

1.2.2016

Delovno srečanje šolskih svetovalnih delavcev: MIZŠ, Ljubljana

9.2.2016

Izzivi poučevanja angleščine v 1. triletju z vsebinami matematike
in glasbene umetnosti: Založba Rokus - Klett

10.2.2016
10.2.2016

Delavnica »Izdelava knjige in scrapbook albuma«
Ocenjevanje zmožnosti govornega in pisnega sporazumevanja in
sporočanja pri pouku angleščine: ZRSS, Ljubljana

10.2.2016

Tehnološke novosti za šolstvo

25. 2. 2016
25.2.2016
29.2.2016

Močni starši, stabilni otroci: Miha Kramli.
Predstavitev učbenikov: Modrijan, Pivka.
Predstavitev učb. kompleta za 5. r – Radovednih 5: Založba Rokus
- Klett

1.3.2016

Creative Language Learning: DZS, Ljubljana

2.3.2016

Predstavitev učbenikov: Mladinska knjiga

3. 3. 2016

Predstavitev eDnevnika – LoPolis: Jana Sirc

Strategije razvijanja čustvene inteligence: Tanja Rupnik, ZRSŠ
Razprava o vzgojnem ravnanju učiteljev v OŠ: dr. Metka Kuhar

Moderacijske veščine v okviru projekta Linpilcare
Evalvacija projekta Linpilcare
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5.3.2016
5.3.2016
10. 3. 2016
14.3.2016
15.3.2016
16. 3. 2016
16.3.2016
3.12.2015

ADVANCE.INSPIRE.TEACH: Rokus-Klett, Portorož
Simpozij za profesorje slovenščine v OŠ: Rokus-Klett
Akademija z Lili in Binetom: Založba Rokus – Klett.
Predstavitev novega učbeniškega kompleta za TJA 4., 5. r
Predstavitev e-učbenikov i – Rokus za 4,5. r
Predstavitev e-učbenikov i-Rokus za glasbo
Predstavitev e-učbenikov i-Rokus za naravoslovne predmete
Montaža filma: Tina Matičič

9.12.2015
15.3.2016

Uporaba kamere: Martin Rihtar
Izvršilne funkcije: Tjaša Prudič in Martina Hiti

17.3.2016

Branje: Tjaša Prudič

19.3.2016

Orffov seminar- Društvo C. Orffa: Pedagoška fakulteta, Ljubljana

22.3.2016

Strokovni aktiv učiteljev 1. triade sosednjih šol, Stari trg

29.3.2016

Predstavitev učbenika My sails 2 New: Založba Pivec

17. 3. 2015

Požarna varnost (Žiga Sterle).

31. 3. 2016

Kulturni bazar: Cankarjev dom, Ljubljana

5.4.2016

Knjižni sejem v Bologni

6.4.2016

Moderne sladice na enostaven način: Horeca center Ljubljana

8.4.2016

Seminar Zlata kuhalnica: Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije, Kamnik.

8.4.2016
4.5.2016
5.5.2016
20.5.2016
21.5.2016
1.6.2016
12.4.2016

Mediacija: Ksenija Lorber, Rakek

14. in 15.4.2016

Vključevanje otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe
OŠ izobraževanja: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča,
Ljubljana

19.4.2016

Nacionalni strokovni posvet PISMENOST ZA GLEDALIŠČE, Ljubljana

16.5.2016

NT Konferenca, Portorož

16.5.2016

Delavnica Učitelj – učitelju: Zvočne cevi. Tina Matičič

19.5.2016
8. 6. 2016

LoPolis - Prometejeva delavnica (predmetnik, skupine)
LoPolis - Prometejeva delavnica (priprava urnikov, izpisi)

15.6.2016

Dvoživke v Postojnski jami: Expo Postojnska jama kras.

Kako vzgajati ločeno? CSD Cerknica
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11.7.2016

Strokovni vodeni ogled Botaničnega vrta Ljubljana: mag. Blanka
Ravnjak, dr. Jože Bavcon.

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.

Obiski inšpekcij v š. letu 2015/2016:
DATUM
17.9.2015

7.10.2015

24. 11. 2015
10. 12. 2015
24.5.2016

1.2 in
2.2.2016.

april 2016

INŠPEKCIJA
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport
Inšpektorat Republike Slovenije
za šolstvo in šport

PREGLED
Namen nadzora je bil preveriti domnevne nepravilnosti pri izobešanju
zastave RS na OŠ »Jožeta Krajca«
Rakek ter domnevne nepravilnosti na
podlagi pisne pobude.
Ministrstvo za kulturo
Šola je prejela pisno opozorilo InšpekInšpektorat RS za kulturo in
torata v zvezi z varstvom dokumentarmedije
nega in arhivskega gradiva, v katerem
je bila izpostavljena pomembnost
poznavanja arhivske zakonodaje.
Nacionalni laboratorij za zdravje, Kontrola
zdravstveno-higienskega
okolje in hrano
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.
Ministrstvo za kmetijstvo in okol- Kontrola splošnih higienskih pogojev v
je
kuhinji matične šole ter kuhinji PŠ
Uprava RS za varno hrano, vete- Unec, prezračevanja, velikosti prostorinarstvo in varstvo rastlin
rov živilskega obrata, ustreznosti vzdrževanja.

Loris, d.o.o
računovodstvo in storitve

Cilj notranje revizije je bil preveriti
uspešnost vzpostavljenih poslovodnih
in kontrolnih sistemov OŠ »Jožeta
Krajca« Rakek, ki preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti ter
dati priporočila za izboljšanje finančnega poslovanja šole. Poročilo o notranji reviziji šole za leto 2015 (pri postopku revizije je ugotovljeno, da ima
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šola vzpostavljen sistem notranjih
kontrol na področju stroškov dela in
da v praksi delujejo).

N. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba je delovala na naslednjih področjih:
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 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. Maja 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 šest učencev je pripravila tudi izvirni projekt pomoči in aktivno
sodelovala s svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše. Izvirni delovni projekt
pomoči smo pripravili tudi za učenca tujca albanskega rodu, ki je letos obiskoval prvi razred
naše osnovne šole. V prvem obdobju je bil učenec neocenjen, vendar smo s pomočjo albansko–slovenskega slovarja postopoma utrjevali besedišče in učenec je napredoval ter bo
vstopil v drugi razred. Tudi letos smo nadaljevali s sobo sodelovanja, kjer so imeli vsi učenci
možnost dvakrat tedensko pod mentorstvom opravljati domače naloge in se učiti.
V okviru pomoči otrokom, ki so slabši na področju branja in zapisovanja, sta s specialno
pedagoginjo vodili interesne dejavnosti potovanje v deželo črk, besed in branja, kjer so
učenci utrjevali prepoznavanje vseh glasov v abecedi, izboljšali fonološko zavedanje, se urili v
razumevanju krajših besedil, tvorili krajše pisne sestavke, urili tehnike branja, urili branje z
razumevanjem, širili besedišče. V interesne dejavnosti je bilo vključenih 20 otrok 2. – 4. razreda.
V okviru projekta LINPILCARE je svetovalna delavka skupaj s sedmini učitelji nadaljevala razvijanje različnih ravni bralne pismenosti, predvsem višje ravni, in pri tem so bili zelo uspešni.
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.
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 razred-
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ničarki 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 4 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 sem 3 delavnice za
učiteljski zbor na temo vzgoja, red, kultura, klima (21. 12. 2015, 23. 2. 2016 in 21. 6. 2016).
Na prvi smo skupaj pregledali Pravila šolskega reda in se dogovorili o enotnih ukrepih ob
izpostavljenih motečih dejavnikih, učiteljem pa sem predstavila izvršilne funkcije. Skupaj smo
bili mnenja, da bi bilo potrebno načrtno razvijati izvršilne funkcije: začenjanje z aktivnostjo,
metakognicijo, delovni spomin in pozornost ter vzdrževanje pozornosti. Na drugi in tretji
delavnici smo se posvetili poslanstvu našega zavoda in ugotavljali, v kolikšni meri mu sledimo. Izpostavili smo dejavnosti, aktivnosti, oblike in metode, ki poslanstvu dobro sledijo ter
se temeljiteje pogovorili pri dejavnostih, oblikah, metodah, ki jih moramo izboljšati oziroma
drugače vključiti v naše delo.
Svetovalna delavka je v 5. a razredu izvedla razredno uro na temo prostovoljstva, v 4. a razredne ure, kjer so se skozi igre vlog učili primernejših reakcij v razredu, samonadzora in uporabe besede hvala in prosim, v 6. a so se pogovarjali o pravici do varnosti, do zaščite in spoštljivega ravnanja, v 7. a pa o fizičnem nasilju in posledicah. V 4. a razredu je v soglasju s starši
izvedla tudi 5 delavnic z namenom krepitve sodelovalnega učenja in izboljšanja medsebojnih
odnosov. Učenci 6. a pa so se udeležili dvodnevnega tabora doživljajske pedagogike, kjer so
spoznavali, kako pomembno je sodelovati, se prilagoditi skupini in tako lažje doseči cilj. S
takojšnjo informacijo so učenci izvedeli, kako so se ob njih počutili drugi, ali so bili uspešni in
kako bi se lahko še bolje izkazali.
Na tabor doživljajske pedagogike smo peljali tudi učence 7. a razreda, tudi ti učenci so dobili
podobne izkušnje in se ob zaključku leta ob nenehnemu postavljanju meja izoblikovali v bolj
sodelovalno skupino.
Za učence od šestega do devetega razreda je bila izvedena delavnica Safe.si, in sicer za učence 6. in 7. razreda Varna raba Facebooka in za učence 8. in 9. razreda Sem pametnejši od
mobilnega telefona.
Staršem in učiteljem smo ponudili predavanje Mihe Kramlija (Kemične in nekemične odvisnosti). Delavnica za starše učencev 3. in 4. razreda, Branje, je potekala 17. 3. 2016 v okviru
govorilnih ur.
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, prav tako s PP Cerknica. V letošnjem letu je bilo zaznati manj neprimernih vedenj kot v preteklem letu. Zagotovo z dobrim
delom, zadovoljevanjem potreb otrok, spodbujanjem njihovih močnih področij in upoštevanjem njihovih individualnosti delujemo preventivno in vzpostavljamo pozitivno klimo. Učence
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v večji meri dobro vzgajamo in izobražujemo, jih učimo fleksibilnosti, vendar bo potrebno
poiskati načine, kako krepiti njihovo samostojnost.
Skupaj z učitelji je svetovalna delavka izoblikovala smernice dela v okviru oddelčnih skupnosti, katerih skupna tema ostaja nenasilna komunikacija, ustrezno reševanje konfliktov, varna
raba interneta, medosebni odnosi. Dodali smo odgovornost, v nižjih razredih bomo skušali
delati na izvršilnih funkcijah.
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, koordinacija zahtev
Zavoda za šolstvo v zvezi z otroki s posebnimi potrebami, priprava poročil za nova usmerjanja itd. Ob zaključku šolskega leta je bilo na naši šoli 27 otrok s posebnimi potrebami usmerjenih v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Za delo z gibalno
oviranim učencem smo se udeležili posveta na URI Soča in ozaveščali prilagojeno delo z njim.
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. Ob začetku šolskega leta je bilo na naši šoli 51 identificiranih nadarjenih
otrok (18 % učencev), dva starša nista želela, da se otroka naprej spremlja in vodi kot nadarjena učenca. Za 49 učencev 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 učenci 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. Za nadarjene učence od 6. do 9. razreda sem pripravila in skupaj z nekaterimi učitelji
izvedla tabor za nadarjene učence. Tabor je potekal med 13. in 15. majem v CŠOD Rak v
Rakovem Škocjanu. Učenci so na taboru teoretične osnove znanja prepletali z metodami
neposrednega opazovanja in terenskega dela, se urili v razvijanju socialnih veščin, raziskovali
svojo nadarjenost in se je učili sprejemati.
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.
V tem šolskem letu je za status športnika (perspektivnega ali vrhunskega) ali umetnika (perspektivnega ali vrhunskega) zaprosilo 7 staršev učencev naše šole. 6 učencem je bil odobren
status perspektivnega športnika, 1 učenki pa status perspektivnega mladega umetnika.
Vpis šolskih novincev in priprava staršev: roditeljski sestanek za starše prvošolcev, pogovori,
vpis v februarju, izvedba odložitve šolanja. Šolske novince smo vpisovali 22., 23. in 24. februarja 2016, vpisat se je prišlo 35 otrok, od tega se ena učenka vpisuje predčasno. Štirje učenci
pa se niso vpisali na našo šolo. Poleg tega je še 1 učenec, ki mu je bilo v lanskem letu odloženo šolanje. Od 36 prvošolcev jih bo 10 obiskovalo podružnično šolo na Uncu, 26 pa matično
šolo. Starše prvošolcev smo povabili na dva roditeljska sestanka (12. aprila 2016 smo jih seznanili z organizacijo šole in dela v 1. razredu, značilnostmi otroka ob vstopu v šolo in s pome-
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nom branja in pripovedovanja pravljic, na drugem, 7. junija 2016, pa z delom v 1. triletju,
učbeniki in učnimi pripomočki ter spregovorili o prvem šolskem dnevu). Maja smo na vlogo
staršev izpeljali tudi predčasen vpis za 1 učenko. Ob koncu š. leta se iz naše šole izpisujejo 4
učenci.
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 2016, posodabljanje internetne strani in oglasne deske. V 7. razredu 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.
V okviru pouka DKE so učenci s pomočjo Poklicnih kart spoznavali različne poklice, se o njih
pogovarjali, ugotavljali, kakšna znanja, izkušnje in navade so potrebne za posamezen poklic,
razmišljali so, kateri poklic bi opravljali … Junija pa je učencem predstavila vpisni postopek
ter spletno stran www.mojaizbira.si. Starše otrok 8. razreda je na roditeljskem sestanku seznanila z vsebino poklicne orientacije, s potekom dela v šoli ter z dejavniki izbora poklica in
kariere.
V 9. razredih je 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 so pregledali razpis
in njegovo vsebino … Vsi učenci 9. razredov so se udeležili individualnega razgovora, kjer so
rešili tudi vprašalnik interesov Kam in kako? Za dva učenca pa je bil izveden tudi Hollandov
test iskanje poklicne poti.
4. februarja 2016 je bil izveden roditeljski sestanek za starše na temo Razpisa, vpisa v srednje
šole, itd. Marca so skupaj z učenci izpolnili vpisne liste, možnost individualnega razgovora so
imeli tudi vsi starši. Učence je seznanjala z možnostmi štipendiranja, poziv za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice pa objavila tudi na šolski spletni strani.
Učenci so zelo pohvalili predstavitev Elce (poklici v elektrikarstvu) in Grifona (poklici v računalništvu), ki so svojo predstavitev poklicev podprli tudi s praktičnimi vsebinami. V frizerskem salonu Larisa (poklic frizerja) so bila dekleta deležna tudi »frizerske« oskrbe. Na poslovalnici NLB (poklic bančnega uslužbenca) in v hiši številk Kontim (poklic računovodje) so
učencem postregli z vsemi zanimivimi informacijami o šolanju, poklicu in tudi o tem, kako
poteka dan uslužbenca. PGD Rakek (poklici v gasilstvu) in PP Cerknica (poklici v policiji) sta
podala realne informacije o tem, kako poteka delo policista in poklicnega gasilca, kakšne
spretnosti in sposobnosti so pričakovane. V vrtcu (vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice) so
učenci ugotovili, kako je delati s toliko otroki. Na DS Smith (poklic tiskarja) so bili učenci zelo
zadovoljni, direktor jih je seznanil z neskončnimi možnostmi v tiskarskem poklicu.
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. Januarja, ko je prišlo
do spremembe subvencioniranja šolske prehrane, smo vse starše, ki ne koristijo subvencije,
obvestili o tej možnosti. V okviru projekta Drobtinica smo pomagali poiskati učence, ki smo
jim delno financirali šolsko kosilo. 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
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obvestili, da jo MIZS subvencionira socialno ogroženim otrokom. V letošnjem letu smo večkrat sodelovali s CSD tudi pri spremljanju nekaterih družin. S CSD smo sodelovali tudi pri zbiranju prijav za počitniški program, omogočili smo jim tudi predstavitev po razredih. Sodelovali smo z Rdečim križem in socialno ogrožene otroke z obrazložitvijo in strinjanjem staršev
prijavili na brezplačno letovanje med jesenskimi in poletnimi počitnicami. Sodelovali smo
tudi z Lions klubom Ljubljana in pomagali poiskati tri učenke, ki so se udeležile brezplačnega
letovanja z namenom krepitve socialnih veščin.
Drugo: vodenje šolske skupnosti, projekt Prostovoljstvo, vodenje šolskega tima v okviru projekta Linpilcare, 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, vodenje aktiva oddelčnih skupnosti, delo v okviru UNESCO, delo v okviru projekta Švica, vodenje nacionalnega Unesco
projekta Menjaj branje za sanje, itd.

O. ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica deluje na dveh lokacijah: v matični šoli in enkrat tedensko na podružnični šoli
Unec.
Skupna prirast knjižnega gradiva v šolskem letu 2015/2016 (nakup, dar, stari fond) je 196
enot gradiva.
V letošnjem šolskem letu smo uredili tudi albume starih fotografij.
Število vseh knjižnih enot, vpisanih v program COBBIS, je 15147. V arhivu se nahaja 564 enot
knjižnega gradiva.
Prirast neknjižnega gradiva:
CD-romi
0

CD
4

Videokas.
0

Avdiokas.
0

DVD
2

Avdiokas.
89

DVD
81

Skupno število enot neknjižnega gradiva:
CD-romi
99

CD
87

Videokas.
240

ARHIV
V letošnjem letu smo uredili še arhiv starih fotografij.
V podlokaciji arhiv se trenutno nahaja 564 vpisanih knjig v COBBIS, odpisanih je bilo 1307
knjig.
Revije in časopisi: 30
Število skupno izposojenih knjig je 2553.
Obisk:
-

Rakek:
Unec :

1718
570
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-

Skupaj:

2288

V šolskem letu 2015/2016 smo poskrbeli za prirast knjižničnega gradiva tako na matični šoli
kot PŠ Unec, in sicer v vrednosti 1.226,09 € 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 222 učencev.

Bibliopedagoško delo
V šolskem letu je bilo izvedenih:
-

na matični šoli Rakek:
na PŠ Unec:

50 PU KIZ
12 PU KIZ

skupaj: 62 ur

Bralna značka od 4. - 9. r
Pri prebiranju knjig za bralno značko je sodelovalo 71 otrok, bralno značko pa je osvojilo 68
učencev.
Zlato bralno značko je osvojilo 7 učencev. Vsi so dobili knjižne nagrade Društva BZ Slovenije ,
šest pa se jih je 28.5.2016 udeležilo še nagradnega izleta v Gardaland v organizaciji DPM Cerknica in TUR servisa.
P. DELO RAČUNALNIČARJA
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. Za nogometni turnir, ki ga je šola organizirala maja, 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 2015/2016 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.
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Matično šolo smo opremili z brezžičnimi dostopnimi točkami. Za potrebe snemanja dogodkov in prireditev smo kupili kamero. Vodji šolske prehrane smo kupili prenosnik. Po učilnicah
smo zamenjali tri projektorje, od tega smo enega pridobili z donacijo.
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.
R. ŠOLSKA PREHRANA
V šolskem letu 2015 /16 se je v šolski kuhinji na Rakeku pripravljalo dnevno:
 25 zajtrkov za učence jutranjega varstva
 228 malic za učence od 1. – 9. razreda
 170 kosil (od tega 34 za PŠ Unec)
 40 popoldanskih malic
 3 kosila za delavce šole
 5 malic za učitelje
 PŠ Unec 46 malic in 9 zajtrkov, 5 popoldanskih malic (pripravljajo sami)
* Diete (zdravniško potrdilo) :
- alergija na jajca (1)
- alergija na jajca in mleko (1)
- prehrana brez sladkorja (1)
* Drugo:
- 8 brezmesnih malic
- 7 malic in kosil brez svinjine
Dva učenca na šoli nista prejemala nobenega obroka, ostali učenci pa so imeli v šoli vsaj enega. Število malic in kosil se med letom ni bistveno spreminjalo.
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 €), popoldanska malica (0,55€). Subvencijo za malico je imelo 171 učencev (62%). Do brezplačnega kosila pa je bilo upravičenih
19 učencev (12%).
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, …). V letošnjem šolskem letu smo opazili, da otroci odklanjajo
druge vrste kruha (polnozrnati, ovseni, rženi, ..), zato je takrat po malici veliko odpadkov.
Kadar je za malico beli kruh, odpadkov ni oziroma minimalno. V začetku naslednjega šolskega leta bo potrebno izvesti anketo o šolski prehrani v pisni obliki za vse učence in na osnovi
rezultatov ankete razmisliti, če je smisel smernicam zdrave prehrane slediti v celoti in hrano
metati v smeti ali pa ubrati neko srednjo pot, ki bo zadostila obema stranema (smernicam in
željam otrok).
Jedilnik je bil objavljen na šolski spletni strani, diete 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 1. septembra 2015 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 38 delitev sadja in zelenjave. Učence smo s tem še dodatno spo-
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dbujali k uživanju le-tega. Vzporedno s tem so potekale vse leto promocijske aktivnosti v
zvezi s projektom.
V petek, 20. novembra 2015, smo izvedli slovenski zajtrk, pri čemer smo vsa živila nabavili od
slovenskih proizvajalcev, med pa so nam podarili lokalni čebelarji.
Maja smo za 8 švicarskih učencev in 2 spremljevalca pripravljali malico in kosila s poudarkom
na slovenski kulinariki.
Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali pri pripravi pogostitve za valeto.
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
pripravljali dietni jedilnik. Z junijem 2015 bomo še dodatno označevali vrsta glutena (pšenični, ovseni, rženi, ječmenov) in oreščkov (mandlji, lešniki, orehi).
Izobraževanje za kuharice v zvezi s HACCAP sistemom sem izvedla sama.
Večjih težav v zvezi s šolsko prehrano ni bilo, morebitne težave smo skušali reševati sproti.

Število obrokov:

Zajtrk
Malica
Kosilo
Popoldanske malice
Malice zaposleni
Kosila zaposleni

S.

Rakek
25
228

Unec
9
46

170
(od tega 34 za PŠ Unec)
40
(od tega 5 za PŠ Unec)
5
3

Skupaj
34
274
170
40
5
3
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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. 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:
 2.2.2016 –Pomagajmo otrokom pri premagovanju učnih težav, za starše učencev 1.
razreda; Martina hiti
 17. 3. 2016 – Branje za starše učencev 3. in 4. razreda; Tjaša Prudič
 25. 2. 2016 – Močni starši, stabilni otroci; Miha Kramli
Delavnice so bile obiskane bolje kot lani, starši, ki so se jih udeležili, so bili z njimi zelo zadovoljni.

Š. PRIPRAVNIŠTVO, PEDAGOŠKA PRAKSA, NAZIVI, HOSPITACIJE
V šolskem letu 2015/2016 so študentsko prakso na šoli opravljale naslednje študentke:
DATUM

ŠTUDENTKA

FAKULTETA

9.11. – 13.12.2015
4.4. – 8.4.2016

Katja Truden

2. letnik razrednega pouka Pedagoška fakulteta

Emiljana Baraga

7.3. – 21.3.2016

Jasna Švigelj

1. letnik podiplomski študij geografije – FHŠ Koper

Jolanda Cerkvenik

4.4. - 22.4.2016

Aljaž Mulec

4. letnik razrednega pouka Pedagoška fakulteta

Brigita Modic

4.4. – 22.4.2016

Ina Kebe

4. letnik razrednega pouka Pedagoška fakulteta

Suzana Rebec

11.4. – 22.4.2016

22.2 - 4.3.2016

Jona Zalar

Tine Žnidaršič

3. letnik študija matematike in tehnike - Pedagoška fakulteta v Ljubljani
2-tedenska praksa fizike
in matematike - Pedagoška fakulteta v Ljubljani

MENTORICA

Antonija Šlajnar
Martin Rihtar
Lidija Anzeljc

T. PŠ UNEC
Program na podružnični šoli je v celoti realiziran, šola se dobro povezuje s krajem (poročilo v
prilogi).
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U. SPLOŠNO
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.
Investicije: nakupili smo nekaj drobnega inventarja, in sicer dopolnitev inventarja za obe
kuhinji (krožniki, pladnji, šalice, kozarci), odbojkarske in nogometne žoge.

V. ZAKLJUČEK
Ocenjujem, da je Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16 v celoti in kvalitetno realiziran –
na določenih segmentih smo ga celo presegli (prireditve, projekti, odmevnost).
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Z. PRILOGE

1. POROČILA VODIJ AKTIVOV
POROČILO O DELU AKTIVA 1. TRIADE
ZA ŠOLSKO LET0 2015/2016
Članice aktiva 1. triade smo bile učiteljice in vzgojiteljice 1. triade, ki poučujemo na matični
šoli na Rakeku in na podružnični šoli na Uncu: Nina Granfola, Ida Marušič, Teja Milharčič,
Brigita Modic, Karmen Petrič, Suzana Rebec, Vida Rovan in Tatjana Svet.
V šolskem letu 2015/2016 smo se sestale 4-krat. Mesečno smo realizacijo aktivnosti za pretekli in načrtovanje za prihodnji mesec večinoma usklajevale preko elektronske pošte. Največ
časa naših srečanj smo posvetile načrtovanju dela v tem šolskem letu in planu dela za naslednje šolsko leto 2016/2017. Poleg tega smo pregledale in potrdile merila za ocenjevanje
znanja za šolsko leto 2015/2016 in pregledale in potrdile učbenike in delovne zvezke ter drugo gradivo za šolsko leto 2016/2017.
Udeleževale smo se izobraževanj v lastni režiji in izobraževanj, ki so bila organizirana na naši
šoli. Udeležile smo se strokovnega aktiva 1. triade sosednjih šol na podružnični šoli Iga vas.
Po potrebi smo sodelovale z ostalimi aktivi na šoli. S svojimi učenci smo aktivno sodelovale v
različnih projektih, natečajih, tekmovanjih, humanitarnih akcijah, prireditvah in obeležile
izbrane Unesco dneve.
Z izdelki učencev smo popestrile naše hodnike, prvošolci pa so poskrbeli tudi za dekoracijo
pri glavnem vhodu v matično šolo.
Dobro smo sodelovali s starši in jih večkrat povabili v šolo. V decembru smo izvedli novoletne
delavnice, kjer so starši skupaj s svojim otrokom izdelali novoletni aranžma. Poleg tega je na
matični šoli vsak razred pripravil nastop za starše, na podružnični šoli pa so organizirali prireditev za krajane Pozdrav pomladi.
V šolskem letu 2015/2016 smo realizirale vse planirane dneve dejavnosti in aktivnosti, načrtovane v LDN. Zaradi vremenskih ali organizacijskih razlogov pa so se nekatere dejavnosti
premaknile v naslednji mesec.

Rakek, 24. 6. 2016

vodja aktiva: Nina Granfola
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POROČILO O DELU AKTIVA 2. TRIADE
ZA ŠOLSKO LET0 2015/2016
Člani aktiva:
- Julija Bombač, razredničarka 4. a
- Gabrijela Prelesnik, razredničarka 5. a
- Emiljana Baraga, razredničarka 4./5. b

Delo aktiva:
a. Sestanki aktiva:
- 25. 8. 2016 – Načrtovanje, kriteriji ocenjevanja
- 4. 4. 2016 – Učna gradiva v šolskem letu 2016/17
- 21. 4. 2016 – Potrditev gradiv in načrtovanje DD za š.l. 2016/17
- 16. 6. 2016 – osnutek LDN za š.l. 2016/17

b.
-

Realizacija LDN 2015/16:
vsi dnevi dejavnosti so realizirani po planu,
CŠOD Lipa- 4. a+b razred – 7. – 11. 9. 2015
LŠN Debeli rtič – 5. a+b razred; 20. – 24. 6. 2016
Namesto planirane ekskurzije v Rakitno so učenci 4. b razreda skupaj z učenci 1. triade Unec obiskali grad Prestranek.

c. Prireditve so realizirane po LDN. Na matični šoli so realizirali tudi razredne prireditve
za starše, na PŠ Unec pa skupne prireditve – novoletni sejem z delavnico in pomladno
prireditev.

d. Vse planirane interesne dejavnosti so se izvajale, vendar z manjšim številom ur. Mentorstvo BZ za 4. in 5. razred je v tem šolskem letu namesto razredničark izvajala ga
Lea Sterle.

e. Izvedena so bila vsa planirana tekmovanja. Glede na poročila mentorjev so učenci
dosegali visoke rezultate in se uvrščali tudi na DT.

f. Vključevali smo se v nacionalni UNESCO projekt kot v šolske projekte in izvedli načrtovane dejavnosti. Dve učiteljici 2. triade sta s svojimi učenci vključeni tudi v mednarodni projekt raziskovanja lastne prakse LINPILCARE.

Izobraževanja:
- izobraževanje v okviru projekta LINPILCARE (Bombač, Baraga)
- ŠS – formativno spremljanje
- Predavanje T. Vec
- Vzgojno ravnanje v OŠ (Prelesnik, Baraga)
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-

Familylab –Dialog s starši
Angleščina v 1. razredu (Prelesnik)
Predavanje M. Kramli - Močni starši, stabilni otroci
Izobraževanje za e-dnevnik

Sodelovanje s starši je bilo v planiranih in utečenih oblikah. Opaziti je, da se starši govorilnih
ur udeležujejo iz leta v leto manj pogosto. Roditeljski sestanki pred planiranimi dejavnostmi
(tabor, LŠN) so navadno dobro obiskani.

Unec: 24. 6. 2016
Vodja aktiva: Emiljana Baraga
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POROČILO O DELU AKTIVA ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja: Liljana Intihar, Marija Opeka, Martin Rihtar, Petra
Mikše, Tina Matičič, Barbara Geržina, Anita Šen, Julija Bombač, Polona Klopčič, Marta Čuk.
Aktiv OPB se je redno sestajal: 26.8., 17.11., 8.3. in 27.6.2016. 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), na ploščadi pred šolo, na
igrišču pred telovadnico, v športnem parku, v telovadnici, v knjižnici ter računalniški učilnici.
Po navodilu ravnateljice, so morale biti skupine PB na Rakeku v tem času ločene. 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
Za izvajanje sprostitvenih dejavnosti je bilo jeseni 2015 nabavljeno:
-

4 nogometni žogi

-

trdi disk za filme

Nabavljeni so bili tudi materiali za potrebe UPČ (ustvarjalnega preživljanja časa). Vodja
posameznega oddelka je za 50€ nabavil pripomočke, ki jih je potreboval za delo pri UPČ in
sicer v Skripti, v Postojni, na Mravi, v Cerknici, v Megadomu, v Podskrajniku in v Antusu.
V okviru ustvarjalnega preživljanja prostega časa smo likovno ustvarjali glede na letne čase,
praznike in druge pomembnejše dneve in nekatere izdelke oz. utrinke objavili na šolski spletni strani.
Vključevali smo se tudi v natečaje in projekte ter šolske projekte. V natečaju NIVEA – Podarite nam modro srce so učenci nekaterih oddelkov PB izdelovali srčke. Vključili smo se tudi v
Nacionalni projekt , VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«, v katerem otroke navdušujemo nad zelišči, k zbiranju znanja o zeliščih in iskanju novih idej oz. pristopov z zelišči. Na PŠ
Unec so se učenci priključili tudi projektu » ŠOLSKI EKO VRT«. Obeleževali smo tudi nekatere
UNESCO dneve.
1.skupina PB; vodja Marija Opeka
Skupina je sodelovala pri že omenjenem projektu »Vzgajamo zelišča«, obeleževali nekatere
pomembnejše dneve (dan prve pomoči, Svetovni dan hrane) V letošnjem šolskem letu so
ustvarjali tako likovno tehnično (jesenska dekoracija, izdelovali zapestnice iz volne, obeležili
noč čarovnic izdelavo duhcev, zimski motivi- snežaki, zimska pokrajina, gugajoča ovčka , barvanje pirhov, velikonočne košarice, pustne maske s papirnatimi krožniki, Valentinovi srčki,
šopek za mamice iz krep papirja, pomladna dekoracija za stojnico, knjižna kazala), izvajali
mini poskuse iz naravoslovja, brali pravljice, in se igrali socialne igrice (skriti prijatelj,…).
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2. skupina PB; vodja Petra Mikše
Sodelovali so pri že omenjenem projektu »Vzgajamo zelišča«. V letošnjem šolskem letu smo
ustvarjali tako glasbeno, kot likovno. Poleg ostalih likovnih tehnik smo se preizkusili v tehniki
tkanja, izdelovali knjižna kazala, poslikavali majice…
3. skupina PB; vodja Liljana Intihar
V tretji skupini smo z učenci pripravili štiri obeležitve Unesco dnevov. Teden otroka, teden
prve pomoči, svetovni dan zemlje in dan materinih jezikov. Največ časa in dela smo vložili v
obeležitev dneva zemlje, saj smo pripravili tristo sadik buč, ki smo jih nato podarili učencem,
staršem in zaposlenim na šoli. V tednu otroka smo pripravili igre za vse skupine podaljšanega
bivanja. Skozi celo leto smo velik poudarek dajali razvijanju ročnih spretnosti. Izdelovali smo
pletene zapestnice, novoletne venčke, novoletne okraske, pripravili in okrasili novoletno
jelko na hodniku druge triade. Izdelali smo tudi darilne vrečke z novoletnimi motivi. V času
pomladi pa smo izdelali pletene košarice in zašili kokoške iz filca. Iz filca smo zašili tudi veliko
muco. Pri delu smo v večini uporabljali odpadni material.

4. skupina PB; vodja Martin Rihtar
V tem šolskem letu smo v podaljšanem bivanju veliko poudarka dali športnim aktivnostim in
sprostitvi saj so to učenci nujno potrebovali po dopoldanskem napornem delu. Ukvarjali so
se tudi s konstruktorstvom. Izdelali so različne predme za vsakdanjo rabo ( lesene košarice,
pletene zapestnice, papirna letala, okraske ob novem letu, pomladanske okraske iz filca....)
Pomagali smo tudi pri urejanju šolske okolice in posadili nekaj drevesc za živo mejo.
1. in 2. skupina PŠ Unec; vodji Marta Čuk, Barbara Geržina
V OPB na Uncu so prav tako sodelovali pri projektu »Vzgajamo zelišča«. V ta namen so izdelovali bonbone iz svežega žajblja, dišeče blazinice iz blaga, ki so jih napolnili s posušeno sivko
ter jih poslikali z barvami, učenci pa so jih podarili mamicam ob Materinskem dnevu. V okrašene lončke so posejali krešo in opazovali njeno rast. Povabili so ga. Udovič, ki jim je pomagala pri izdelavi zeliščnih mil in zeliščnega kisa, na lesenem polžu so oblikovali igro, v kateri so
učenci prepoznavali različna zelišča. Učenci so izdelke prodajali za namen plezalne stene na
Uncu.
Ob Dnevu Zemlje so likovno ustvarjali in izdelali plakat, ki je mimoidoče v šoli spominjal na
pomen skrbi za naš planet. Učenci pa so v papirnate lončke, ki so jih izdelali iz odpadnega
časopisnega papirja posejali bučke, sadike pa podarjali staršem in učencem, ki so želeli bučko
posaditi na svojem vrtu.
Z učenci 2. skupine PŠ Unec so se preizkusili v izdelovanju torbe za čez ramena iz filca, ki so jo
učenci okrasili po svojih zamislih, poslikali so majčke s poletnimi motivi
Ves čas so z različnimi izdelki tako iz blaga, papirja, das mase in ostalih materialov razvijali
ročne spretnosti, krepili vztrajnost in se ob delu sprostili in zabavali.
Rakek, 24.6.2016

za aktiv učiteljev OPB
Marija Opeka
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POROČILO DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Družboslovni aktiv se je v tem šolske letu srečeval na sestankih, in sicer:
1. 26. avgusta 2015 zaradi pregleda načrta družboslovnega aktiva za šolsko leto
2015/2016 ter dela v septembru;
2. 22.3.2016 zaradi izbora učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/2017;
3. 16.5.2016 zaradi načrtovanja dela družboslovnega aktiva za šolsko leto 2016/2017;
4. 27.6.2016 zaradi pregleda dela in načrtovanja aktivnosti za šolsko leto 2015/2016
Zapisniki sestankov so priloga poročila.
Realizacija dni dejavnost
Vsi načrtovani dnevi dejavnosti so bili realizirani.
6. razred
1. KD: Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost (M. Hiti) - 24.11.2016
2. KD: Ogled gledališke predstave ( I. Pavlič) – 22.12.2015
3. KD: Muzejske delavnice (J. Cerkvenik) – 12.2.2016
7. razred
1. KD: Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost ( M. Hiti) - 24.11.2016
2. KD: Ogled gledališke predstave ( I. Pavlič) – 22.12.2015
3. KD: Belokranjske šege in navade ( I. Peteh Kranjc)- 18.4.2016
8. razred
1. KD: Piran kot kulturni spomenik (L. Sterle)- 24.9.2015
2. KD: Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost ( M. Hiti) – 25.11.2015
3. KD: Po Prešernovih stopinjah (I. Pavlič) – 3.5.2016
9. razred
1. KD: Spoznavajmo Evropo/Mednarodna izmenjava s Švedsko (U. Drobnič, I. Pavlič) 15.9.2015
2. KD: Trubar in njegov čas ( I. Pavlič)- 5.10.2015
3. KD: Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost ( M. Hiti )- 24.11.2016
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Realizacija ekskurzij
Realizirane so bile naslednje ekskurzije:
6. razred: Ekskurzija v Blejski Vintgar ( J. Cerkvenik) – 18.5.2016
7. razred: Ekskurzija v Pustolovski park (I. Peteh Kranjc) – 7.6.2016
8. razred : Velenjski rudnik / Švica (L. Sterle , A.Š. Istenič)- 20.4.2016
9. razred : Bohinj /Švedska (P. Klopčič, U. Drobnič) – 14.9.2015
Ekskurzija v okviru pouka SLJ za 9. r .– Pot po Cankarjevi mladosti, Vrhnika (I. Pavlič) –
11.2.2016
Ekskurzija v okviru izbirnega predmeta NI2, NI3 - Avstrijska Koroška (A.Š. Istenič )- 4.6.2016
Realizacija šolskih in krajevnih prireditev
Izvedene so bile naslednje prireditve:
-

Razstava in predavanje T. Križnarja in B. Pivk Križnar (L. Sterle) – 16.10.2015
Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve (I. Pavlič,T. Matičič)- 29.10.2015
Prihod luči (U. Drobnič, T. Matičič)- 11.12.2015
Obeležitev Dneva samostojnosti in enotnosti (I. Pavlič, T. Matičič)- 24.12.2016)
Obeležitev slovenskega kulturnega praznika- ogled gledališke predstave Obuti maček
(KD Rak, M. Debevc )- 3.2.2016
- Krajevni praznik ( M. Debevc, P. Mikše, T. Matičič) – 11.3.2016
- Območna revija OPZ in MPZ (T. Matičič)- 15.3.2016
- Noč knjige (Društvo Tačke pomagačke, L. Sterle)- 22.4.2016
- Glasbeni tobogan (T. Matičič) – 19.5.2016
- Valeta ( I. Pavlič, P. Klopčič) - 15.5.2016
- Zaključna prireditev in obeležitev dneva državnosti ( T. Matičič)- 24. 6.2016
Nismo izvedli zaključka bralne značke z gostovanjem mladinskega ustvarjalca, zlati bralci
so se udeležili skupne podelitve priznanj v KD Cerknica, 2.6.2016.
Sodelovali smo na ostalih prireditvah:
- Nastop MPZ na letnem koncertu PZ KD Rak (T. Matičič) - 2.4.2016
- Moja rodna domovina, zaključna prireditev (I. Pavlič )- 5.4.2016
- Koncert za Lions Club, Ljubljana (T. Matičič, M. Jernejčič) – 8.6.2016
- Tujejezični recital: Jezik- kultura in tradicija, Škofja Loka (T. Matičič) – 6.11.2015
- nastop na dobrodelnem koncertu »Noemi's hope«, Baar, Švica (T. Matičič)- 17.4.2016
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Realizacija interesnih dejavnosti
-

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (U. DROBNIČ, M. DEBEVC)
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA ( A. ŠIRCELJ ISTENIČ)
ANGLEŠKI KROŽEK (PRIPRAVA NA TEKMOVANJE) (U. DROBNIČ, M. DEBEVC)
BRALNA ZNAČKA (L. STERLE)
LIKOVNI KROŽEK (P. MIKŠE)
LITERARNO- RECITACIJSKI KROŽEK (M. DEBEVC, I. PAVLIČ)
MLADINSKI PEVSKI ZBOR (T. MATIČIČ)
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE( I. PAVLIČ, M. DEBEVC)
VESELA ŠOLA (J. CERKVENIK)
ZGODOVINSKA RAZISKOVALNA NALOGA (J. CERKVENIK)
ORFFOV KROŽEK (T. MATIČIČ)
RAZISKOVALNA NALOGA (A. ŠIRCELJ ISTENIČ)

Realizacija tekmovanj
Izvedena so bila načrtovana tekmovanja:
- TEKMOVANJE ZA ANGLEŠKO BRALNO ZNAČKO (U. Drobnič, M. Debevc)
- TEKMOVANJE ZA NEMŠKO BRALNO ZNAČKO (A. Šircelj Istenič)
- TEKMOVANJE ZA SLOVENSKO BRALNO ZNAČKO (L. Sterle)
- LIKOVNI NATEČAJI (P. Mikše)
- LITERARNI NATEČAJI (M. Debevc, I. Pavlič)
- TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE (I. Pavlič, M. Debevc)
- OBMOČNA REVOJA PEVSKIH ZBOROV (T. Matičič)
- TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA 9.R.(U. Drobnič)
- TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE ZA 8.R. (U. Drobnič, M. Debevc)
- ZGODOVINSKA RAZISKOVALNA NALOGA ( J. Cerkvenik)
- RAZISKOVALNA NALOGA (ZOTKS) (A. Šircelj Istenič)
- VESELA ŠOLA (J. Cerkvenik)
Realizacija projektov in raziskovalnih nalog
1. UNESCO:
a) Unesco projekt SPOZNAVAM PRETEKLOST, RAZUMEM SEDANJOST, GRADIM
PRIHODNOST: od 23.11.2015 do 27.11.2015
b) Načrtovani dnevi so bili obeleženi. Poročila hrani koordinator UNESCO dejavnosti:
- 26. september: evropski dan jezikov-U. Drobnič, A. Š. Istenič
- oktober- mesec šolskih knjižnic- L. Sterle
- 16. november- mednarodni dan strpnosti (U. Drobnič)
- 27. januar- svetovni dan spomina na holokavst- L. Sterle, J. Cerkvenik
- 2. april- svetovni dan mladinske književnosti- L. Sterle
- 23. april- svetovni dan knjige in avtorskih pravic- L. Sterle
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c) Udeležba na mednarodnem projektu Jezik, kultura, tradicija - 6. novembra
2015 - T. Matičič, U. Drobnič

2 . Raziskovalna naloga (ZOTKS) – A. Šircelj Istenič- 16.5.2016
Zgodovinska raziskovalna naloga, 9.r. (J. Cerkvenik)- 27.5.2016
3. Projekt Beremo s tačkami (Društvo Tačke pomagačke, L. Sterle)- okt. /junij 2016
4. - Medobčinska likovna kolonija- Cerknica (P. Mikše) – 20.6.2016
- Petkovškova likovna kolonija (P. Mikše) – 6.4.2016
- Plakat miru (P. Mikše) – okt./nov. 2015
- likovni natečaj »Naj mi teče voda« (P. Mikše) – 15.4.2016
- likovni natečaj Lidice 2016 ( P. Mikše)- feb. 2016
- Naravne in druge nesreče- Delujmo preventivno (P. Mikše)- feb. 2016
5. Literarni natečaji:
- Naravne in druge nesreče- Delujmo preventivno (M. Debevc)- feb .2016
- Moj dom – včeraj, danes, jutri (I.Pavlič) – feb. 2016
- Moja rodna domovina ( I. Pavlič)- maj 2016
6. Šolski spletni časopis Utrinki ( M. Debevc)- sep./ junij 2016
7. Rastem s knjigo (L. Sterle)- 26.5.2016
8. Noč knjige (L. Sterle)- 22.4.2016
9. Razstava knjižnih ilustracij Nane Homovec (L. Sterle) – april 2016
10. Mednarodni projekti:
- Mednarodna izmenjava s Švedsko (U. Drobnič)- september 2015
- Mednarodna izmenjava s Švico (A. Šircelj Istenič, T. Matičič)- april, maj 2016
OSTALO:
-

Miklavžev sejem (J. Cerkvenik) –dec. 2015
Novoletna krasitev šole (P. Mikše) – dec. 2015
Področni aktiv učiteljic nemščine ( A. Šircelj Istenič)- okt. 2015, jan., marec
2016

Lea Sterle, vodja družboslovnega aktiva
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POROČILO NARAVOSLOVNEGA AKTIVA
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Učitelji v naravoslovnem aktivu: Antonija Šlajnar, Anita Šen, Marija Opeka, Martin Rihtar,
Liljana Intihar, Irena Mele, Irena Peteh Kranjc
V letošnjem šolskem letu smo se sestali petkrat, od tega smo se dvakrat povezali še z učitelji
iz drugih aktivov.
Na sestankih smo načrtovali dneve dejavnosti, interesne dejavnosti, tekmovanja, obeležitve
dnevov dejavnosti, CŠOD, pregledali merila za preverjanje in ocenjevanje znanja, predlagali
nakup pripomočkov, dogovarjali smo se o uporabi učbenikov in delovnih zvezkov ter predlagali nakup novih učbenikov, predlagali smo ureditev učilnice na prostem in zanjo pripravili
okviren načrt.
Vsi naravoslovni in tehniški dnevi so bili izpeljani po načrtovanem programu.
Po planu smo izvajali interesne dejavnosti in izpeljali šolska tekmovanja ter zaradi uspešnosti
peljali učence tudi na državna tekmovanja, kjer so se zelo dobro izkazali. Na področju naravoslovja smo v letošnjem letu dosegli kar 6 zlatih priznanj (3 iz razvedrilne matematike, 2 iz
biologije, 1 iz kemije).
Učenci 7. razred, so z uvrstitvijo v polfinale in osvojitvijo drugega mesta na Malih sivih celicah za nagrado prejeli brezplačen obisk pustolovskega parka GEOSS. Zaradi prevelikih stroškov in odpadlega pouka zato planirana ekskurzija v Blejski vintgar in Kropo ni bila izpeljana.
Po planu smo izpeljali šolo v naravi za 7. in 8. razred (CŠOD Radenci, CŠOD Burja).
Martin Rihtar je z učenci 7. a začel s projektno nalogo, pri kateri so izdelali napravo za
samodejno zalivanje žive meje z meteorno vodo. S projektom bodo nadaljevali še naslednje
leto.
V povezavi z Notranjskim regijskim parkom so trije učenci 8. b pod mentorstvom Irene Peteh
Kranjc pričeli z izdelavo raziskovalne naloge o kačjih pastirjih na Cerkniškem jezeru.
Sodelovali smo tudi pri drugih projektih: Drobtinica, izmenjava s Švedsko, izmenjava s Švico,
doživljajska pedagogika, UNESCO projekt (Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost) in v ta namen izpeljali številne delavnice.
Anita Šen je sodelovala v mednarodnem projektu Linpilcare – učeča se skupnost in pripravljala naloge na različnih nivojih bralnega razumevanja za učence pri izbirnem predmetu POK.
Z delavnicami smo sodelovali na taboru za nadarjene v Rakovem Škocjanu (Antonija Šlajnar,
Irena Peteh Kranjc).
V naslednjem letu bo vodja naravoslovnega aktiva Anita Šen.
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POROČILO AKTIVA ŠPORT
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
V aktiv predmeta šport sva bila vključena učitelja ŠVZ: Tomaž Lulik in Polona Klopčič.
Na začetku šolskega leta sva načrtovala delo. Pregledala sva letni delovni 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 - Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost; 4.- 9. r). Sodelovala pa
sva tudi pri organizaciji valete (plesni del), z učenci smo izvedli plesni tečaj kar pri pouku
športa in dodatnih predurah. Tomaž Lulik nas je vključil tudi v projekt Linpilcare in Fairplay
učenec.
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 sva imeli ob torkih 2. šolsko uro, kjer sva opravila mesečni pregled dejavnosti in načrtovali delo za naslednji mesec. Obravnavali sva tudi tekočo problematiko in
zapisnike aktiva sproti oddajala. O vseh opravljenih aktivnostih in načrtovanju sva poročala
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. Pregledala in evalvirala sva tudi rezultate obdelave Športno vzgojnega kartona. Znotraj aktiva sva se odločila, da
bova analizo rezultatov ŠVK skupaj z učenci opravila septembra, saj bova na podlagi le tega,
pri posameznikih načrtovali delo preko celega šolskega leta. Pri pouku Šport sva v letošnjem
šolskem letu sklenila in se dogovorila, da učenci na začetkih ur izvajajo naravne oblike gibanja, z namenom izboljšanja določenih motoričnih sposobnosti (koordinacija, moč, ravnotežje,
gibljivost).
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. V
juniju 2016 smo na šoli izvedli medobčinski nogometni turnir Rakek 2016.
Vključevali smo se tudi v ostale projekte in prireditve: Maistrov in Kunaverjev pohod; Unesco
(obeležitve dni); Žogarija, kjer so se učenci naše šole uvrstili na finale, ki bo potekalo 9. septembra 2016 na Bledu (Zaka).
Učencem in učenkam so bile ponujene in izvedene tudi naslednje interesne dejavnosti: lokostrelstvo, namizni tenis, radi telovadimo, košarka, nogomet, igre z žogo, ritmična gimnastika
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 2015/2016 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. Na naš predlog je občina Cerknica
sklenila, da od tega šolskega leta iz Letnega programa športa, za vsako leto nameni določen
znesek za vsakega učenca v občini za namene plavalnega opismenjevanja.
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. 2016
Polona Klopčič, prof. ŠVZ
Tomaž Lulik, prof. ŠVZ
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POROČILO AKTIVA DSP
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
V šolskem letu 2015/16 je bila vodja aktiva DSP Martina Hiti. Članice aktiva so bile:
 Tjaša Prudič
 Anja Šircelj Istenič
V tem šolskem letu pa so dodatno strokovno pomoč izvajali tudi Polona Klopčič, Tomaž Lulik,
Irena Mele, Irena Pavlič, Urška Drobnič, Irena Peteh Kranjc, Barbara Geržina
in Vida Rovan.
Člani aktiva smo v okviru LDN OŠ »Jožeta Krajca« Rakek realizirali naslednje dejavnosti:
a) PROJEKTI, PRIREDITVE, DELAVNICE
Dejavnost
Tabor doživljajske pedagogike za 6. in 7. razred

Čas, kraj
22.-23.9,
12.-13.10
Tabor za nadarjene v Rakovem Škocjanu
maj 2016
Unescov projekt Spoznavam preteklost, razumem november
sedanjost, gradim prihodnost
2015
Prireditev ob zaključku projektnega tedna
november
2016
Prostovoljstvo
vse leto
Soba sodelovanja
vse leto

Vodenje/ sodelovanje
T. Prudič/ M. Hiti, A. Šircelj Istenič
T. Prudič/ M. Hiti
M. Hiti/ T. Prudič, A. Šircelj Istenič
M. Hiti/ T. Prudič, A. Šircelj Istenič
T. Prudič
T. Prudič/ M. Hiti, A. Šircelj Istenič
Projekt LINPILCARE
vse leto
T. Prudič, A. Šircelj Istenič, M. Hiti
Izmenjava Slovenija- Švica
Rakek, Švi- A. Šircelj Istenič/ M. Hiti,
ca
T. Prudič
Obeleževanje Unesco dni, let: svetovni dan boja OŠ Rakek
T. Prudič, A. Šircelj Isteproti AIDSU, svetovni dan otrokovih pravic, mednič, M. Hiti
narodni dan spomina na holokavst, dan mladih
prostovoljcev, dan kulturne raznolikosti za dialog
in razvoj
Unesco projekt: Menjaj branje za sanje
OŠ Rakek
T. Prudič, M. Hiti

b) IZOBRAŽEVANJA
Naslov izobraževanja
Vedenjske težave otrok (T. Vec)

Udeleženec
M. Hiti, A. Šircelj Istenič, T.
Prudič
Otroci in mladostniki s spektroavtističnimi motnjami
A. Šircelj Istenič
Skupinska dinamika (Tomaž Vec)
M. Hiti, A. Šircelj Istenič, T.
Prudič
Izobraževanje v okviru Področnega aktiva DSP (obisk Knjižnice M. Hiti, A. Šircelj Istenič
za slepe + distribucijske šole + Druga violina, MAS – predstavi-
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tev Zavoda Modri december, Prilagoditve za gibalno ovirane
učence)
Študijska skupina – Formativno spremljanje
T. Prudič, M. Hiti
LINPILCARE – učeča se skupnost
T. Prudič, M. Hiti, A. Šircelj
Istenič
Linpilcare: Moderacijske veščine
T. Prudič, M. Hiti
SKOTOPIČNI SINDROM
M. Hiti
Voden raziskovalni razgovor: Vzgojno ukrepanje v šoli
M. Hiti, T. Prudič, A. Šircelj
Istenič
Family Lab: Predavanje z delavnico: Dialog s starši
M. Hiti, T. Prudič, A. Šircelj
Istenič
T. Vec: Strategije razvijanja čustvene inteligence
T. Prudič
Arnes (L. Anzeljc)
M. Hiti, A. Šircelj Istenič, T.
Prudič
Lo.polis
M. Hiti, T. Prudič, A. Šircelj
Istenič
Močni starši, stabilni otroci (Miha Kramli)
M. Hiti, A. Šircelj Istenič, T.
Prudič
Mediacija
T. Prudič

c) PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA SODELAVCE, STARŠE IN UČENCE
Naslov predavanja
Izvršilne funkcije – predavanje z delavnico za sodelavce (učitelj učitelju)
Moteči dejavniki
Predavanje z delavnico za starše otrok 1. razreda: Pomagajmo
otrokom pri premagovanju učnih težav
Delavnica za starše otrok 3. in 4. razreda: Branje

Izvajalec
T. Prudič, M. Hiti
T. Prudič
M. Hiti
T. Prudič

d) INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnost
Potovanje v deželo besed – Rakek 3., 4. r
Potovanje v deželo črk – Rakek 1., 2. r
Potovanje v deželo besed in črk – Unec 1. - 4. r
Prva pomoč 6. - 9. r
Prostovoljstvo 6. – 9. r
Gibalne urice 3. -6. r

Izvajalec
T. Prudič
T. Prudič
M. Hiti
T. Prudič
T. Prudič
T. Lulik

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
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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 četrtkih 5. šolsko uro) 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 (pedopsihiatrična ambulanta, svetovalni cenTer,
URI Soča, MKZ Rakitna, ZRSŠ, ZGN Ljubljana, … ) ter pomagati staršem pri svetovanju glede
pomoči njihovim otrokom doma ter pri postopkih usmerjanja otrok.
Aktivno smo sodelovale 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 in diagnostični narek za 3. razred, OSBZ za 1. in 2. razred in testirale učence za Skotopični sindrom. Večkratno in strokovno smo sodelovale z razredniki ob učni in vzgojni problematiki.

______________
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 2015/2016
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, Branje, je potekala 17. 3. 2016 v okviru govorilnih ur. Staršem sem predstavila pomen branja za posameznika, pomen branja za družbo in
skupaj smo spoznali nekaj vaj za hitrejše branje, za spodbujanje branja z razumevanje in za
koncentracijo pri branju.
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 učencem Zenel Duraj, Aleks Cvijid, Job
Doles, Staš Jamšek, Robi Matičič, Samra Mulalid, Lana Kondič, Alisa Štefančič, Marjeta Mlinar, Hanna Černe Kücher, Klara Ivančič, Rebeka Švigelj, Nemanja Devid, Svit Ileršič, Kenan
Jurenec, Tea Grgič, Blaž Debevec, Katja Marolt, Kaja Jug, Nejc Škofic, Anže Colja, Živa Turšič
Ivančič, Maša Gorjanc, Adelisa Medjitoska, Blaž Vuzem, Sergej Urh.
Za prihodnje leto smo evidentirali 26 učencev z učnimi težavami. Vodstvu sem predlagala
načine pomoči.
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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.
V mesecu maju 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 dosegli slabše rezultate sem v mesecu juniju povabila na razgovor, skupaj smo načrtovali
nadaljnje delo.
S specialno pedagoginjo sva učence 1. in nekatere učence 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 šest učencev smo pripravili tudi izvirni delovni projekt pomoči, za učence Valerijo Šubelj
Imerovič, Blaža Debevca, Leona Stražišarja, Dejana Zalarja, Samro Mulalid in Anžeta Coljo,
skozi te smernice sledimo napotkom Svetovalnega centra. Valerija Šubelj Imerovid in Dejan
Zalar sta bila tekom leta usmerjena kot učenca s posebnimi potrebami. Sodelovala sem s
svetovalnim centrom za otroke mladostnike in starše v Ljubljani.
Izvirni delovni projekt pomoči smo pripravili tudi za učenca Zenela Duraja, tujca albanskega
rodu, ki je letos obiskoval prvi razred naše osnovne šole. V prvem obdobju je bil učenec neocenjen, vendar smo s pomočjo albansko – slovenskega slovarja postopoma utrjevali besedišče in učenec je napredoval ter bo vstopil v drugi razred.
Tudi letos smo nadaljevali s sobo sodelovanje, kjer so imeli vsi učenci možnost dvakrat
tedensko pod mentorstvom opravljati domače naloge in se učiti.
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.
V okviru pomoči otrokom, ki so slabši na področju branja in zapisovanja, sva s specialno
pedagoginjo vodili interesne dejavnosti, potovanje v deželo črk, besed in branja, kjer so
učenci utrjevali prepoznavanje vseh glasov v abecedi, izboljšali fonološko zavedanje, se urili v
razumevanju krajših besedil, tvorili krajše pisne sestavke, urili tehnike branja, urili branje z
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razumevanjem, širili besedišče. V interesne dejavnosti je bilo vključenih 20 otrok 2. – 4. razreda.
V okviru projekta LINPILCARE, katerega vodja sem, smo skupaj s sedmini učitelji nadaljevali
razvijanje različnih ravni bralne pismenosti, predvsem višje ravni in bili pri tem zelo uspešni.
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.
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 4 vzgojni opomini. Razredničarki Ireni Peteh Kranjc sem
pomagala pripraviti individualizirane načrte za dva učenca 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.
Za učence od šestega do devetega razreda je bila izvedena delavnica Safe.si, in sicer za učence 6. in 7. razreda Varna raba Facebooka in za učence 8. in 9. razreda Sem pametnejši od
mobilnega telefona.
Pripravila sem 3 delavnice za učiteljski zbor na temo vzgoja, red, kultura, klima (21. 12. 2015,
23. 2. 2016 in 21. 6. 2016). Na prvi smo skupaj pregledali Pravila šolskega reda in se dogovo-
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rili o enotnih ukrepih ob izpostavljenih motečih dejavnikih, učiteljem pa sem predstavila izvršilne funkcije. Skupaj smo bili mnenja, da bi bilo potrebno načrtno razvijati izvršilne funkcije:
začenjanje z aktivnostjo, metakognicijo, delovni spomin in pozornost ter vzdrževanje pozornosti. Na drugi in tretji delavnici smo se posvetili poslanstvu našega zavoda in ugotavljali v
kolikšni meri mu sledimo. Izpostavili smo dejavnosti, aktivnosti, oblike in metode, ki poslanstvu dobro sledijo ter se temeljiteje pogovorili pri dejavnostih, oblikah, metodah, ki jih moramo izboljšati oziroma drugače vključiti v naše delo.
Razredno klimo sem merila in sociogram izvedla v 4. A in 6. A razredu. Glede na rezultate
sem podala predloge razredničarkam za nadaljnje delo z oddelkom, jim rezultate in predloge
tudi predstavila. V 4. A razredu sem v soglasju s starši izvedla tudi 5 delavnic z namenom
krepljenja sodelovalnega učenja in izboljšanja medsebojnih odnosov. Učenci 6. A pa so se
udeležili dvodnevnega tabora doživljajske pedagogike, kjer so spoznavali, kako pomembno je
sodelovati, se prilagoditi skupini in tako lažje doseči cilj. Skozi takojšnjo informacijo so učenci
izvedeli kako so se ob njih počutili drugi, ali so bili uspešni in kako bi se lahko še bolje izkazali.
Učenci so preživeli prijetne dva dni v naravi, na soncu, naučili so se postaviti pravila in se jih
držati, razdeliti zadolžitve in jih opraviti ter se veliko igrati – šport. Vsak učenec se je lahko
izkazal tako, da je pripomogel k uspehu skupine. Vse sodelovalne igre so učenci uspeli rešiti.
Bolj so se naučiti zaupati in seveda zaupanje vračati. Zagotovo pa bodo potrebovali še veliko
takih izkušenj.
Na tabor doživljajske pedagogike smo peljali tudi učence 7. A razreda, tudi ti učenci so dobili
podobne izkušnje in se ob zaključku leta ob nenehnemu postavljanju meja izoblikovali v bolj
sodelovalno skupino.
V razredu 5. A sem izvedla razredno uro na temo prostovoljstvo, v 4. A razredne ure, kjer
smo se skozi igre vlog učili primernejših reakcij v razredu, samonadzora in uporabe besede
hvala in prosim, v 6. A smo se pogovarjali o pravici do varnosti, do zaščite in spoštljivega ravnanja, izdela pa sem še kratko nadaljevalno delavnico doživljajske pedagogike, v 7. A sem se
z učenci ob pričetku leta pogovarjala o fizičnem nasilju in posledicah.
Staršem in učiteljem smo ponudili naslednje predavanje Miha Kramlija– kemične in nekemične odvisnosti. Predavanja se je udeležilo več kot 100 staršev, ki so bili zadovoljni z izbrano
tematiko in predavateljem.
Učitelji so se strokovno izpopolnjevali na predavanju Dialog s straši, Darje Barborič Vesel.
Učitelji so sodelovali tudi v raziskavi Vzgojno delovanje v osnovnih šolah, kjer so se odprle
zanimive teme, v septembru pa bomo seznanjeni z rezultati.
S spodbujanjem prostovoljstva sem želela krepiti vrednote nenasilja.
Vse razgovore (z učenci, straši, učitelji) sem si skrbno beležila.
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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.
Ob zaključku leta sem se povezala z vrtcem Martina Krpana iz Cerknice, saj se v prvi razred
podružnične šole v prihodnje šolsko leto vpisuje vedenjsko zelo izstopajoč učenec. Izvedli
smo dva informativna sestanka na katerih smo se seznanili s problematiko, stopila sem v
kontakt tudi z zunanjimi ustanovami.
V letošnjem letu je bilo zaznati manj neprimernih vedenj, kot v preteklem letu. Zagotovo z
dobrim delom, zadovoljevanjem potreb otrok, spodbujanjem njihovih močnih področij in
upoštevanjem njihovih individualnosti delujemo preventivno in vzpostavljamo pozitivno klimo. Učence v večji meri dobro vzgajamo in izobražujemo, jih učimo fleksibilnosti, vendar bo
potrebno poiskati načine kako krepiti njihovo samostojnost. Zagotovo smo zaradi vseh različnih oblik dela skozi katere so učenci lahko zadovoljevali svoje potrebe in dobro postavljenih
meja imeli manj vzgojnih težav in - upam si trditi - prijetno zaključili šolsko leto.
Glede na problematiko smo skupaj z učitelji izoblikovali smernice dela v okviru oddelčnih
skupnosti katerih skupna tema ostaja nenasilna komunikacija, ustrezno reševanje konfliktov,
varno raba interneta, medosebni odnosi. Dodali smo odgovornost, v nižjih razredih pa bomo
skušali delati na izvršilnih funkcijah.
ODDELEK
1. razred

Področje preventivnega
dela z oddelkom
ČUSTVA
prepoznavanje čustev
Spoznavanje Rdečega
križa

URJENJE IZVIRŠLNIH
FUNKCIJ

2. razred

ČUSTVA
prepoznavanje čustev
Spoznavanje Rdečega
križa

URJENJE IZVIRŠLNIH
FUNKCIJ

3. razred

VRSTE NASILJA in
USTREZNI NAČINI
REŠEVANJA KONFLIKTOV
RAZVIJANJE SOCIALNIH

Način

Kaj pridobimo?

delo v okviru oddelčne skupnosti
delavnica zunanje izvajalke

Učenci se zavedajo svojih čustev in znajo
prepoznati čustva drugih.

Križem Kapica (izvajalec RK
Cerknic)

2 – 3 krat tedensko po 10
minut izvajanje vaj krepljenja izvršilnih funkcij (pozornost, odziv, spomin)
delo v okviru oddelčne skupnosti
delavnica zunanje izvajalke

Učenci dobijo vpogled v delovanje RK,
krepijo vrednote prostovoljstva in
pomoči.
Osebe z dobro razvitimi izvršilnimi funkcijami so odgovorne, naloge končajo
pravočasno, zavzete, zanesljive, prilagodljive, ustrezno uravnavajo čustva.

Učenci se zavedajo svojih čustev in znajo
prepoznati čustva drugih.

Igrajmo se varno – varne in
nevarne igrače

Učenci dobijo vpogled v delovanje RK,
krepijo vrednote prostovoljstva in
pomoči.

2 – 3 krat tedensko po 10
minut izvajanje vaj krepljenja izvršilnih funkcij (pozornost, odziv, spomin)

Osebe z dobro razvitimi izvršilnimi funkcijami so odgovorne, naloge končajo
pravočasno, zavzete, zanesljive, prilagodljive, ustrezno uravnavajo čustva.

delo v okviru oddelčne skupnosti

Učenci se zavedajo svojih čustev, prepoznavajo različne oblike nasilja in spoznavanje ustrezne (pogovor, mediacija,
restitucija) načine reševanja.
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VEŠČIN
filmček »Prostovoljček«
Spoznavanje Rdečega
križa

4. razred

5. razred

URJENJE IZVIRŠLNIH
FUNKCIJ

2 – 3 krat tedensko po 10
minut izvajanje vaj krepljenja izvršilnih funkcij (pozornost, odziv, spomin)

RAZVIJANJE SOCIALNIH
VEŠČIN

delo v okviru oddelčne skupnosti

Spoznavanje Rdečega
križa

Med seboj si bomo pomagali

Učenci dobijo vpogled v delovanje RK,
krepijo vrednote prostovoljstva in
pomoči.

OHRANJANJE
SODELOVANJE
PREPOZNAVANJE JEZE
ODNOSI
USTREZNI NAČINI
REŠEVANJA KONFLIKTOV

izvedba 16 urnih delavnic
Zavoda RAKMO (4. A)

Urjenje v ustreznem reševanju konfliktov
in prepoznavanju svojih občutij in občutij
drugih.

KAKO NAJ REŠIM
PROBLEM?
ODLOČAŠ TI!

delo v okviru oddelčne skupnosti

Spoznavanje Rdečega
križa
OHRANJANJE
SODELOVANJE
PREPOZNAVANJE JEZE

DRUŽABNA OMREŽJA IN
ZAŠČITA ZASEBNOSTI NA
SPLETU

PROJEK DOŽIVLJAJSKA
PEDAGOGIKA

Literatura: Maja Glonar – Vodopivec:
Kako naj rešim problem? Odločaš ti!
Svetovalni center za otroke, mladostnike
in starše.

Med seboj si bomo pomagali
izvedba 16 urnih delavnic
Zavoda RAKMO (5. A)

Učenci dobijo vpogled v delovanje RK,
krepijo vrednote prostovoljstva in
pomoči.

delavnice zunanje izvajalke
(5. B)

ODNOSI

USTREZNI NAČINI
REŠEVANAJ KONFLIKTOV

Osebe z dobro razvitimi izvršilnimi funkcijami so odgovorne, naloge končajo
pravočasno, zavzete, zanesljive, prilagodljive, ustrezno uravnavajo čustva.
Učenci se zavedajo svojih čustev, prepoznavajo različne oblike nasilja in spoznavanje ustrezne (pogovor, mediacija,
restitucija) načine reševanja.

Učenci razvijajo socialne veščine in spoznavajo, da so glavni akterji pri reševanju
problemov.

RAZVIJANJE SOCIALNIH
VEŠČIN

6. razred

Učenci dobijo vpogled v delovanje RK,
krepijo vrednote prostovoljstva in
pomoči.

Urjenje v ustreznem reševanju konfliktov
in prepoznavanju svojih občutij in občutij
drugih.

delo v okviru oddelčne skupnosti

Učenci se zavedajo svojih čustev, prepoznavajo različne oblike nasilja in spoznavanje ustrezne (pogovor, mediacija,
restitucija) načine reševanja.

delavnice Safe.si

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

2 – dnevni tabor

Razvijati osebno/individualno, socialno,
motorično/spretnostno in kognitivno
področje skupine. Povezati skupino in
vzpostaviti dobre medosebne odnose.
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7. razred

NASILJE
REŠEVANJE SPOROV
VRSTNIŠKA MEDIACIJA

DRUŽABNA OMREŽJA IN
ZAŠČITA ZASEBNOSTI NA
SPLETU

8. razred

SAMOPODOBA
in ODGOVORNOST

NASILJE
REŠEVANJE SPOROV,
KAKO REAGIARTI OB
NASILJU

delo v okviru oddelčne skupnosti

Delavnice Safe.si

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

Izvedba delavnic pri RU:
10 korakov za boljšo samopodobo(1-5 delavnice)
Delo v okviru oddelčne skupnosti

Učenci utrjujejo pozitivno prepričanje o
sebi, ugotavljajo, da je življenje smiselno,
utrjujejo občutek pripadnosti skupini, se
znajo vživljati v druge, se učijo spopadati
s stresom …
TOREJ POSAMEZNIKA, ki se zna spopadati s stresom, zna reševati probleme,
prevzema odgovornosti za svoja dejanja.

Igra vlog – konkretne situacije
Delo v okviru oddelčne skupnosti

ZASVOJENOST Z NOVIMI
TEHNOLOGIJAMI
Delavnice safe.si
Razdiralna in povezovalna
vedenja
Zunanja izvajalka
POKLICNA ORIENTACIJA
Spoznavanje delovanja
Rdečega križa

Učenci znajo reševati spore, pri tem
uporabljajo mediacijo in vrstniško mediacijo. Seznanitev z načini reševanja sporov z vrstniškimi mediatorji. Usposobiti
vrstniške mediatorje.

Literatura: Tacol, Alenka (2011) 10 korakov do boljše samopodobe : priročnik za
učitelje za preventivno delo z razredom :
delavnice za mladostnike
Učenci se zavedajo pomembnosti varne
rabe mobilnega telefona. Spoznavajo
mobilno in internetno nasilje ter se
opolnomočijo za varno rabo mobilnega
telefona.

Svetovalna delavka
AIDS

9. razred

SAMOPODOBA IN
ODGOVORNOST

NASILJE
REŠEVANJE SPOROV,
KAKO REAGIARTI OB
NASILJU

DRUŽABNA OMREŽJA IN
ZAŠČITA ZASEBNOSTI NA
SPLETU

Izvedba delavnic pri RU:
10 korakov za boljšo samopodobo(6-10 delavnice)
Delo v okviru oddelčne skupnosti
Igra vlog – konkretne situacije
Delo v okviru oddelčne skupnosti

Delavnice safe.si

POKLICNA ORIENTACIJA
Svetovalna delavka
Strahovi ob prehodu iz
osnovne v srednjo šolo
Zunanja izvajalka
Spoznavanje Rdečega

Učenci dobijo vpogled v delovanje RK,
krepijo vrednote prostovoljstva in
pomoči.
Učenci utrjujejo pozitivno prepričanje o
sebi, ugotavljajo, da je življenje smiselno,
utrjujejo občutek pripadnosti skupini, se
znajo vživljati v druge, se učijo spopadati
s stresom …
TOREJ POSAMEZNIKA, ki se zna spopadati s stresom, zna reševati probleme,
prevzema odgovornosti za svoja dejanja.
Literatura: Tacol, Alenka (2011) 10 korakov do boljše samopodobe: priročnik za
učitelje za preventivno delo z razredom :
delavnice za mladostnike
Učenci se zavedajo pomembnosti varne
rabe mobilnega telefona. Spoznavajo
mobilno in internetno nasilje ter se
opolnomočijo za varno rabo mobilnega
telefona.
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križa

Krvodajalstvo in Prva pomoč
Učenci dobijo vpogled v delovanje RK,
krepijo vrednote prostovoljstva in
pomoči.

3. TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ

3.1 NADARJENI UČENCI
Ob začetku šolskega leta je bilo na naši šoli 51 identificiranih nadarjenih otrok (18 % učencev), za dva starša nista želela, da se ju naprej spremlja in vodi kot nadarjena učenca.
a) Odkrivanje nadarjenosti
Na podlagi evidentacije nadarjenih ob zaključku prejšnjega šolskega leta, ko so bili kot nadarjeni predlagani trije učenci lanskega 3. razreda, smo najprej pridobili soglasje staršev za začetek identifikacije v skladu z Operacionalizacijo koncepta dela z nadarjenimi učenci. Nato smo
pričeli s postopkom identifikacije. Teste TTCT in APM oz. SPM je za našo šolo izvedla psihologinja Nataša Kristanc. Tretji kriterij, torej Ocenjevalne lestvice za učitelje, so v elektronski
obliki izpolnjevali učitelji. Podatke sem zbrala in obdelala. Postopek identifikacije smo zaključili v maju 2016. Od evidentiranih otrok so bili v postopku identifikacije kot nadarjeni prepoznani vsi trije, in sicer 1 učenec na testu ustvarjalnega mišljenja in vsi trije na ocenjevalnih
lestvicah učiteljev. Vse starše sem povabila na razgovor in jim predstavila rezultate identifikacije ter jih povprašala o tem, kako vidijo svojega otroka.
Z identifikacijo sem učitelje seznanila na sestanku oddelčnega učiteljskega zbora 9. maja
2016.
Za novo identificirane nadarjene sem odprla osebne mape, po individualnih razgovorih z 3
identificiranimi nadarjenimi sem zapisala izhodišča za pripravo individualiziranega programa
za vsakega otroka. Razredničarka je na podlagi izhodišč pripravila smernice za individualizirane programe.
V juniju smo na zaključni konferenci evidentirali 8 učencev, in sicer 3 učence tretjega razreda, 3 učenke četrtega razreda, 1 učenko petega razreda in 1 učenko sedmega 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 51. Za 49
učencev 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
nadaljnjega dela. Večino od 49 individualiziranih programov sem pregledala, jih spravila v
papirnato obliko, naredila formalnosti in jih vrnila učiteljem.
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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: Analiza anket ob zaključku šolskega leta
Iz tabele je razvidno, da so nadarjeni učenci in njihovi starši zadovoljni z izvajanjem Koncepta
dela z nadarjenimi učenci. V letošnjem letu nismo opravili skupne evalvacije.
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 z učenci in njihovimi straši.
Ob koncu leta sem individualizirane programe z evalvacijami ponovno pregledala, učiteljem
posredovala povratno informacijo in jih vložila v osebne mape nadarjenih učencev.
Za nadarjene učence od 6. do 9. razreda sem pripravila in skupaj z nekaterimi učitelji izvedla
tabor za nadarjene učence. Tabor je potekal med 13. in 15. majem v CŠOD Rak v Rakovem
Škocjanu. Učenci so na taboru teoretične osnove znanja prepletali z metodami neposrednega opazovanja in terenskega dela, so se urili v razvijanju socialnih veščin in raziskovali svojo
nadarjenost in se je učili sprejemati.
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.
3.2 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Ob zaključku šolskega leta je bilo na naši šoli 27 otrok s posebnimi potrebami usmerjenih v
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
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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, pripravljala poročila za nova usmerjanja, sodelovala s starši in jim pomagala usmeriti učenko v osnovno šolo s prilagojenim programom, nove odločbe predstavljala sodelavcem ter razporede delitve ur dodatne strokovne
pomoči redno posodabljala. Udeležila sem se posveta na URI Soča za delo z učencem Lenartom Skukom in ozaveščala prilagojeno delo z njim.
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 7 staršev učencev naše šole. 6 učencem je bil odobren
status perspektivnega športnika, 1 učenki pa status perspektivnega mladega umetnika.
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.
4. ŠOLSKI NOVINCI
a) všolanje
V mesecu septembru sem pomagala pri sprejemu prvošolcev.
Šolske novince sem vpisovala 22., 23. in 24 februarja 2016. Na vpis smo vabili s pošiljanjem
pošte na dom, notico na Radiu 94, notico na občinski spletni strani in na naši spletni strani.
Vpisati se je prišlo 35 otrok. Od tega se ena učenka vpisuje predčasno. Štirje učenci pa se
niso vpisali na našo šolo. Poleg tega je še 1 učenec, ki mu je bilo v lanskem letu odloženo
šolanje. Od 36 prvošolcev jih bo 10 obiskovalo podružnično šolo, 26 pa matično šolo.
V mesecu maju sem staršem izdala potrdilo o vpisu.
Starše teh otrok smo povabili na 2 roditeljska sestanka. Na prvem, 12. 4. 2016, 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, 7. 6. 2016, pa z delom v 1.
triletju, učbeniki in učnimi pripomočki ter spregovorili o prvem šolskem dnevu.
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Skupaj z razredniki in vzgojiteljicama smo organizirali obisk bodočih prvošolcev v šoli. Tudi
letos je potekal tak obisk tako na matični kot podružnični šoli.
V mesecu maju smo na vlogo staršev izpeljali tudi predčasen vpis za učenko Leno Likar Knavs.
b) drugi vpisi/izpisi
V prihodnje šolsko leto se bodo iz naše šole izpisali:
- Gaja Štremfelj (letos 2. B)
- Anja Štremfelj (letos 4. A)
- Van Baraga (letos 4. A)
- Tia Baraga (letos 6. A)
Na našo šolo se v prihodnjem letu vpisuje:
- Kajta Rovan (3. B)
Vodila sem dokumentacijo in izdala odločbe, soglasja za prepis bodočih učencev 1. razreda.
c) odlok/predčasen vpis
S straši, ki so želeli predčasno vpisati otroka sem se pogovorila, organizirala testiranje ter
vodila postopek na prvi stopnji v zvezi z predčasnim všolanjem.

5. POKLICNA ORIENTACIJA
Skozi celotno šolsko leto sem učence in starše informirala z vsebinami poklicne orientacije,
jih seznanjala z aktualnimi roki in novostmi poklicne orientacije. Redno sem posodabljala
internetno stran in oglasno desko.
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 ter spletno stran
www.mojaizbira.si.
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.
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c) 9. razred
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 dva učenca pa je bil izveden tudi Hollandov test iskanje
poklicne poti.
4. februarja 2016 je bil izveden roditeljski sestanek za starše na temo Razpisa, vpisa v srednje
šole, itd.
Vsi starši so imeli možnost individualnega razgovora, le nekaj se jih je odzvalo.
V mesecu marcu 2016 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 in Štipendijo
za deficitarne poklice pa objavila tudi na šolski spletni strani.
V mesecu oktobru sem za učence 8. in 9. razreda pripravil tehnični dan poklici. Na tehničnem
dnevu sta se predstavili Šolski center Postojna in Srednja gozdarska in lesarska šola v Postojni, s svojimi izobraževalnimi programi. Učenci so zelo pohvalili predstavitev Elce (poklici v
električarstvu) in Grifona (poklici v računalništvu), ki so svojo predstavitev poklicev podprli
tudi s praktičnimi vsebinami. V frizerskem salonu Larisa (poklic frizerja) so bila dekleta deležna tudi »frizerske« oskrbe. Na poslovalnici NLB (poklic bančnega uslužbenca) in v hiši številk
Kontim (poklic računovodje) so učencem postregli z vsemi zanimivimi informacijami o šolanju, poklicu in tudi o tem kako poteka dan uslužbenca. PGD Rakek (poklici v gasilstvu) in PP
Cerknica (poklici v policiji) sta podala realne informacije o tem, kako poteka delo policista in
poklicnega gasilca, kakšne spretnosti in sposobnosti so pričakovane. V vrtcu (vzgojiteljica,
pomočnica vzgojiteljice) so učenci ugotovili kako je delati s toliko otroki. Na DS Smith (poklic
tiskarja) so bili učenci zelo zadovoljni, direktor jih je seznanil z neskončnimi možnostmi v tiskarskem poklicu.

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.
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V januarju, ko je prišlo do spremembe subvencioniranja šolske prehrane, sem vse starše, ki
ne koristijo subvencije, obvestila o tej možnosti.
Znotraj projekta Drobtinica sem pomagala poiskati učence, ki smo jim delo financirali šolsko
kosilo.
Vse starše otrok, ki so se udeležili zimske šole v naravi, smo obvestili o možnostih subvencioniranja s strani CSD Cerknica.
Za letno šolo v naravi smo starše obvestili, da jo MIZKS subvencionira socialno ogroženim
otrokom. Na podlagi 8 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.
Sodelovala sem z Rdečim križem in socialno ogrožene otroke z obrazložitvijo in strinjanjem
staršev prijavila na brezplačno letovanje med jesenskimi in poletnimi počitnicami. Sodelovala
sem tudi z Lions klubom Ljubljana in pomagala poiskati tri učenke, ki se bodo ravno tako udeležile brezplačnega letovanja z namenom krepitve socialnih veščin.
Skozi projekt Botrstvo smo pomagali družini Medjitoski.

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 tima v okviru projekta LINPILCARE,
organizacija Regijskega srečanja mladih raziskovalcev (ZOTKS),
vodenje Notranjskega aktiva svetovalnih delavk,
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, izpisov iz evidence,
soglasja o zbiranju osebnih podatkov v začetku šolskega leta,
poverjenica CZ,
članica ekipe PP OŠ Rakek,
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-

predsednica volilne komisije OŠ »Jožeta Krajca« Rakek,
obeležila sem Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta,
obeležila sem svetovni dneva boja proti AIDSu skupaj z RK Cerknica,
aktivno sem sodelovala pri dnevih dejavnosti (UNESCO),
izdelala sem Checkpoint za projekt Švica,
izpeljala sem nacionalni UNESCO projekt Menjaj branje za sanje,
vodila aktiv oddelčnih skupnosti,
aktivno sodelovala pri uvedbi enotnega klasifikacijskega načrta v naše delo,
izvedla delavnico za učitelje – IZVRŠILNE FUNKCIJE,
bila sem članica dveh pritožbenih komisij,
vodila vso dokumentacijo v skladu s klasifikacijo in programom Lo.polis – pošta …

II. ANALIZA DELA
Graf: Realizirana razporeditev dela v šolskem letu 2015/2016

Glede na smernice šolske svetovalne službe (Zavod RS za šolstvo 2008) in letni delovni načrt
sem skušala svoje delo razporejati med vseh 6 smernic. V graf ni zajeto ostalo delo.
Največ svojega delovnega časa sem namenila Šolski kulturi, redu in klimi. Predvsem vzgojni
in osebnostni problematiki posameznikov ali pa celotnega razreda. V letošnjem letu sem
izvajala veliko preventivnih dejavnosti (doživljajska pedagogika, delavnice, ekipa PP, prostovoljstvo) tudi zato je bilo manj vzgojne problematike, po mojem mnenju pa so se učenci na
naši šoli počutili dobro.
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Več svojega časa sem v letošnjem letu namenila tudi projektu LINPILCARE, ki ga najdemo
med smernico Učenje in poučevanje, učitelji smo znotraj projekta raziskovali svojo prakso
učenja in poučevanja.
Menim, da sem svoje delo dobro razporejala, poiskala več možnosti, kako pomagati družinam v socialnih ekonomskih stiskah, razrednike pa dobro vodila, da so bili boljši vodje individualiziranih načrtov za nadarjene in učence z učnimi težavami.
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POROČILO ŠOLSKE KNJIŽNICE
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
ŠTEVILO RAČUNALNIŠKO OBDELANIH KNJIG V PROGRAMU COBISS/0PAC NA DAN, 24.6.2016

PODLOKACIJA
knjižnica

ŠTEVILO ENOT GRADIVA
8754

učiteljski kabineti

2344

čitalnica

986
2492

PŠ Unec
564
arhiv
SKUPAJ:

15147

PRIRAST KNJIŽNEGA GRADIVA od 25.6. 2014 do 24.6.2015
pod lokacija

nakup

dar

knjižnica

89

20

stari
fond
/

učiteljski kabineti

47

13

/

čitalnica

10

5

/

9

2

/

PŠ Unec
arhiv

/

/

1

SKUPAJ:

155

40

1

Dodatno je bilo iz starega fonda vneseno v program COBISS 196 enot knjižničnega gradiva.
Skupni prirast (nakup, dar, stari fond): 196 enot

PRIRAST KNJIŽNEGA GRADIVA PO UDK IN PROSTEM PRISTOPU
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O- SPLOŠNO: 3
02- KNJIŽNIČARSTVO: 0
03- ENCIKLOPEDIJE, LEKSIKONI: 0
040- RAČUNALNIŠTVO: 0
05- PERIODIKA: 2
1-FILOZOFIJA:1
159- PSIHOLOGIJA : 0
2- VERSTVO: 0
3- DRUŽBENE VEDE: 6
30- SOCIOLOGIJA:0
32-POLITIKA: 0
34-PRAVO: 0
37- ŠOLSTVO, VZGOJA: 13
379,8- PROSTI ČAS: 0
39- ŠEGE, OBIČAJI: 1
5-NARAVOSLOVNE VEDE: 5
504- EKOLOGIJA: 0
51- MATEMATIKA : 14
52- ASTRONOMIJA: 1
53- FIZIKA: 5
54- KEMIJA: 8
57- BIOLOGIJA: 0
58- RASTLINSTVO: 0
59-ŽIVALSTVO: 1
6-UPORABNE VEDE: 2
61- MEDICINA: 0
62- TEHNIKA: 2
629- LADJE: 0
63-KMETIJSTVO: 0
64- GOSPODINJSTVO: 1
65- PROMET, POŠTA:0
689- ROČNE SPRETNOSTI: 0
7- UMETNOST: 0
77- FOTOGRAFIJA : 0
78- GLASBA: 1
79- RAZVEDRILA: 1
791.4- FILM: 0
794- DRUŽABNE IGRE: 1
796-ŠPORT: 1
8- JEZIK, JEZIKOSLOVJE: 1
81-JEZIKOSLOVJE: 1
82- KNJIŽEVNOST: 13
82-1- PESNIŠTVO: 0
82-2 - DRAMATIKA: 0
82-3-PRIPOVEDNIŠTVO: 0
886.3-POEZIJA: 0
9- ZEMLJEPIS, ZGODOVINA: 0
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908-DOMOZNANSTVO: 0
91-ZEMLJEPIS: 4
912-ATLASI: 5
929- BIOGRAFIJE: 1
93/94-ZGODOVINA: 2
C-CICIBANI: 27
L-LJUDSKO SLOVSTVO: 0
M-MLADINCI: 13
P-PIONIRJI: 59
O- ODRASLI: 0
PRIRAST GRADIVA PO INTERNI OZNAKI
a- angleška bralna značka: 33
ak- avdio-kasete: 0
cd - zgoščenke: 4
cr - cd- rom: 0
DVD: 2
DZ- delovni zvezki: 21
n- nemška bralna značka: 5
P- priročniki: 4
S- stripi: 9
UČ- učbeniki: 10
ZN- zbirke nalog: 2

ŠTEVILO NASLOVOV ČASOPISOV IN REVIJ: 27
PRIRAST NEKNJIŽNEGA GRADIVA
CD-ROMI
0

CD
4

VIDEO KASETE
0

AV KASETE
0

DVD
2

SKUPNO ŠTEVILO ENOT NEKNJIŽNEGA GRADIVA VPISANEGA V SISTEM COBISS
CD- ROMI
CD
VIDEO KASETE
AV KASETE
DVD
99
87
240
89
81

ARHIV
V letošnjem šolskem letu smo uredili arhiv starih knjig.
V pod lokaciji arhiv se trenutno nanaša 564 vpisanih knjig v COBISS,
odpisanih je 1307 knjig.
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IZPOSOJA KNJIŽNEGA GRADIVA (priložene priloge, direkten izpis statistike iz COBISSA)
Izposoja je potekala po urniku, na Uncu v petek, od 11.50. do 14. ure.
Iz priloge 1-IZPOSOJA GRADIVA je razvidno, da je bilo v tem šolskem letu izposojenih 2553 knjig.
Iz priloge 1- OBISK ČLANOV je razvidno, da v letošnjem šolskem letu obisk članov znaša – 2288
obiskov.
Najbolj so knjižnico obiskovali učenci prve triade.
V letošnjem šolskem letu se je povečalo tako število izposojenih knjig (za 128 knjig), kot obisk članov (kar 236 obiskov več) !
Mislim, da je k temu veliko pripomogel projekt Beremo s tačkami ter spremenjen urnik izposoje (
pričetek izposoje že ob 7. uri ) .
Med glavnim odmorom si učenci niso izposojali knjig.
PEDAGOŠKO DELO V KNJIŽNICI
URE KIZ V ŠOLSKEM LETU 2015/2016
1. a – 17.9.2015, 12.2.2016, 19.4.2016, 17.5.2016
2. a- 2.11.2015, 29.1.2016, 20.6.2016 (2 uri)
2. b- 25.2.2016 ( 2 uri), 21.6. 2016 (2 uri)
3. a- 28.9.2015 ( 2 uri), 8.10.2015 , 31.3.2016
4. a- 1.12.2015, 18.1.2016, 25.3.2016, 23.6.2016
5. a- 28.9.2015, 11.11.2015, 1.12.2015, 22.3.2016, 6.4.2016, 14.4.2016,
24.5.2016, 14.6.2016
6. a- 9.11.2015, 21.12.2015, 22.6.2016
7. a- 6.1.2016, 30.3.2016 ( 2 uri), 26.5.2016 (2 uri), 22.6.2016
8. a- 21.9.2015( 2 uri), 19.11.2015, 26.1.2016, 19.4.2016, 22.6.2016
8. b- 21.9.2015, 22.12.2015, 12.4.2016, 19.5.2016, 22.6.2016
9. a- 10.6.2016
9. b- 10.6.2016
Unec:
1. b – 20.10.2015 ( 2 uri)
2. c – 20.10. 2015 (2 uri)
3. b- 19.10.2015 ( 2 uri), 23.6.2016 ( 2. uri)
4. b- 1.2.2016 ( 2 uri)
5. b – 1.2.2016 (2 uri)
Skupno število KIZ: 62
Sodelovala sem tudi na športnih in kulturnih dnevih, bila sem nadzorna učiteljica pri NPZ.
OSTALE DEJAVNOSTI ( RAZSTAVE, PROJEKTI )
- obeležitev svetovnega dneva spomina na holokavst, 27.1.2016 (obeležitev je bila 28. in 29.1.)
- obeležitev mednarodnega dneva knjig za otroke, 2.4.2016
- 22.4.2016- Noč v šolski knjižnici s Tačkami pomagačkami
- razstava in predavanje Toma Križnarja in Bojane Pivk, 16.10.2015
- razstava ilustracij Nane Homovec, april 2016
- razstava knjižnih kazal in vizitk ilustratorjev, ki so sodelovali na knjižnem sejmu v Bologni
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-

projekt »Tačke pomagačke«- celo leto
projekt «Rastem s knjigo«, 26.5.2016
» MEGA KVIZ- Železna doba na Slovenskem«
slovenska bralna značka za učence od 4. do 9. razreda

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
- priložena priloga o izobraževanju
UČBENIŠKI SKLAD
Učbenike si je izposodilo naslednje število učencev:
1. r- /
2.r.- 25
3.r.- 38
4.r.- 27
5. r- 23
6.r.- 22
7.r.- 25
8.r.- 32
9. r.- 30
Skupaj: 222 učencev
Lea Sterle,
šolska knjižničarka
Rakek, 24.6. 2016
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POROČILO O ŠOLSKI PREHRANI
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
V šolskem letu 2015/16 se je v šolski kuhinji na Rakeku pripravljalo dnevno:
 25 zajtrkov za učence jutranjega varstva
 228 malic za učence od 1. – 9. razreda
 170 kosil (od tega 34 za PŠ Unec)
 40 popoldanskih malic
 3 kosila za delavce šole
 5 malic za učitelje
 PŠ Unec 46 malic in 9 zajtrkov, 5 popoldanskih malic (pripravljajo sami)
* Diete (zdravniško potrdilo) :
- alergija na jajca (Maj Prelaz, 1. b)
- alergija na jajca in mleko (Rok Kranjc, 9. b)
- prehrana brez sladkorja (Katja Marolt, 4. a)
* Drugo:
- 8 brezmesnih malic
- 7 malic in kosil brez svinjine (verska usmerjenost)
Dva učenca (Juš Kovšca - 3. a in Lina Kovšca - 6. a) na šoli nista prejemala nobenega obroka, ostali
učenci pa so imeli v šoli vsaj enega. Število malic in kosil se med letom ni bistveno spreminjalo.
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 €), popoldanska malica (0,55€). Subvencijo za malico
je imelo 171 učencev (62%). Do brezplačnega kosila pa je bilo upravičenih 19 učencev (12%).
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, …). V letošnjem šolskem letu smo opazili, da otroci odklanjajo druge vrste kruha (polnozrnati, ovseni, rženi,..), zato je takrat za malico veliko odpadkov. Kadar je za malico beli kruh, odpadkov ni oziroma minimalno. V začetku naslednjega šolskega leta bo potrebno izvesti anketo o šolski
prehrani v pisni obliki za vse učence in na osnovi rezultatov ankete razmisliti, če je smisel smernicam zdrave prehrane slediti v celoti in hrano metati v smeti, ali pa ubrati neko srednjo pot, ki bo
zadostila obema stranema (smernicam in željam otrok).
Jedilnik je bil objavljen na šolski spletni strani, diete 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
1. septembra 2015 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 38 delitev sadja in zelenjave. Učence smo s tem še dodatno spodbujali k uživanju letega. Vzporedno s tem so potekale vse leto promocijske aktivnosti v zvezi s projektom.
V petek, 20. novembra 2015 smo izvedli slovenski zajtrk, pri čemer smo vsa živila nabavili od slovenskih proizvajalcev, med pa so nam donirali lokalni čebelarji.
V mesecu maju smo za 8 švicarskih učencev in 2 spremljevalca pripravljali malico in kosila s poudarkom na slovenski kulinariki.
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Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali pri pripravi pogostitve za valeto.
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 pripravljali dietni jedilnik. Z
junijem 2015 bomo še dodatno označevali vrsta glutena (pšenični, ovseni, rženi, ječmenov) in oreščkov (mandlji, lešniki, orehi).
Izobraževanje za kuharice v zvezi s HACCAP sistemom sem izvedla sama.
V letošnjem šolskem letu smo imeli dva pregleda na centralni šoli in PŠ Unec (10. 12. 2015, 24. 5.
2016) s 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.
1.2. 2016 in 2. 2. 2016 smo imeli v centralni kuhinji na Rakeku in na PŠ Unec inšpekcijo za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje), ki je pregledala splošne
higienske pogoje v kuhinji, kompleten HACCP sistem. Večjih nepravilnosti ni ugotovila (glej zapisnik
št. UO6106-120/20161 U981-10, 1.2.2016, pri ga. ravnateljici).
Večjih težav v zvezi s šolsko prehrano ni bilo, morebitne težave smo skušali reševati sproti.
Rakek, 30. 6. 2016

Vodja šolske prehrane:
Marija Opeka
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POROČILO O DELU RAČUNALNIČARJA – ORGANIZATORJA INFORMACIJSKIH
DEJAVNOSTI
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
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. 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 2015/2016 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.
Matično šolo smo opremili z brezžičnimi dostopnimi točkami. Za potrebe snemanja dogodkov in
prireditev smo kupili kamero. Vodji šolske prehrane smo kupili prenosnik. Po učilnicah smo zamenjali tri projektorje, od tega smo enega pridobili preko donacije.

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, 28. 6. 2016

Računalnikar
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POROČILO PROJEKTA UNESCO ŠOLE
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Osnovna šola ˝Jožeta Krajca˝ Rakek ima status Unesco šole že od leta 2002. Ves ta čas vzgajamo
učence v duhu miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni
skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika. Učencem privzgajamo pozitivne vrednote, delavnost in empatijo. V solidarnostnih in prostovoljskih akcijah razvijamo čut za sočloveka. Razmišljamo globalno in iščemo načine, kako našo Zemljo ohraniti zanamcem. Prizadevamo si za čim večji
prispevek k medkulturnemu dialogu sedaj že s tradicionalnimi izmenjavami naših učencev. S tem
krepimo medsebojno razumevanje, spoštovanje medkulturnih razlik in podiramo meje lastne omejenosti.
V letošnjem šolskem letu smo predvsem dali poudarek na dva Delorsova stebra vseživljenjskega
učenja; učiti se, da bi znali živeti skupaj in učiti se, da bi znali delati. Učenci so izpeljali kar nekaj
dogodkov, da so pridobili finančna sredstva za mednarodne izmenjave in tako omogočili sebi in
svojim prijateljem nepozabno dogodivščino. Učenci na podružnični šoli so veliko svojega časa
posvetili urejanju gredic na šolskem zeliščnem vrtu, učenci razredne stopnje na Rakeku pa si ravno
tako urejajo svojo gredico. Trije nadarjeni sedmošolci so si za cilj zadali ohranitev naše žive meje, ki
smo jo posadili v okviru ENO DREVESIJADE in se lotili projekta namakanja žive meje z deževnico iz
nadstreška. Lokalno podjetje nam je prijazno odstopilo tisočlitrsko cisterno za vodo, v katero so
namestili električno črpalko, ki bo s pomočjo časovne ure zalivala našo živo mejo. Učenci prostovoljci so se v domu starejših občanov družili s starostniki, dramska skupina jim je zaigrala gledališko
predstavo, v okviru projektnega tedna pa smo v svojo družbo povabili gojence Vzgojnega zavoda
Planina in učence sosednjih šol. Plesali in peli smo z otroki iz vrtca Pivka ter s svojimi dedki in babicami telovadili in jim pomagali pri širjenju znanja računalništva.
Seveda pa nismo pozabili nase in se učili biti. Na Taboru za nadarjene in Taboru doživljajske pedagogike so učenci raziskovali sami sebe ter se spoznavali v drugačni luči. Razmišljali so o svojih
potencialih in vrednotah, ki jih živijo. S pomočjo Toma Križnarja in Bojane Pivk Križnar smo učence
spodbudili k razmišljanju o razlikah in podobnostih z afriškimi vrstniki ter razvijali empatijo.
Šolski rezultati, priznanja na državnem nivoju in športni dosežki govorijo sami zase. Trudimo pa se,
da bi učencem dali predvsem uporabno znanje, saj je ravno to tisto, kar bodo v življenju najbolj
potrebovali. Učence spodbujamo, da bi se sami znašli v realnih situacijah, da bi reševali probleme
na ustvarjalen način. Nekaj učiteljev je vključenih v mednarodni projekt LINPILCARE in preko njega
poskušamo doseči, da bi učenci razmišljali izven okvirjev in se učili, da bi znali.
Trudimo se, da bi v šolske in izven šolske dejavnost vpletali vse štiri stebre in to nam na nevsiljiv
način tudi uspeva.
Z različnimi dejavnostmi so obravnavali priporočene UNESCO teme:
- svetovni problemi in vloga OZN: svetovna učna ura, delavnice društva ZN za Slovenijo, v
okviru pouka DKE 8.r
- mir in človekove pravice: delavnica ZN, obeležitev dneva, Tomo Križnar, Plakat miru
- medkulturno učenje: mednarodni izmenjavi, razstava Toma Križnarja
- izobraževanje za trajnostni razvoj: pouk DKE 8.r, papirne akcije, sajenje dreves, svetovna
učna ura, …
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Učenci so bili aktivni in uspešni na različnih področjih. Naj naštejem le nekatere:
- Nagrada na literarnem natečaju ˝Moj dom včeraj, danes, jutri˝.
- Številne nagrade in priznanja naših učencev.
- Praznovanje Prihod Luči – zbiranje sredstev za izmenjavo.
- 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 mednarodnega UNESCO kotička.
- 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.
- Dve srebrni priznanji za raziskovalni nalogi.
- Finale Malih sivih celic.
- Gostili Srečanje mladih raziskovalcev Notranjske regije, medobčinsko gasilsko tekmovanje,
razstava slik Nane Homovec.
- Udeležba na prireditvi v organizaciji Notranjskega domoljubnega društva Rudolf Maister.
- …
Med izvedbo Unesco projekta smo delali na teh področjih:
Noč KNJIGE: že drugo leto zapored smo dan knjige izvedli kot noč knjige. Vse leto sta k nam prihajala dva kužka iz društva tačke pomagačke. Tako smo s sodelovanjem v programu R.E.A.D pomagali
izboljšati bralno tehniko in privzgajali veselje do branja kar šestim učencem.
Tabor za nadarjene in tabor doživljajske pedagogike: vsaki dve leti organiziramo tabor za nadarjene, tabor doživljajske pedagogike pa nameravamo izpeljati vsako leto. Izkušnje so pokazale, da
učenci na taborih neizmerno uživajo, sami sebe spoznavajo v drugačni luči in razvijajo svoje potenciale. Učijo se strpnosti in sodelovanja, samostojnosti in preživetja v naravi. Vse drugačne oblike
pouka, ki niso neposredno povezane s knjigo, zvezkom in pisalom, omogočajo učencev razgledanost, boljšo splošno poučenost in zavedanje o lastnih zmožnostih.
UNESCO KLUB: eden do dva predstavnika iz vsakega razreda sta se v okviru Unesco Kluba podrobneje spoznavala z organizacijo Unesco. Uredili smo mednarodni Unesco kotiček in izvedli projektni
teden. Unesco organizacijo so predstavili v razredih.
Izpeljali smo kar dve izmenjavi naših učencev z vrstniki iz tujine iz Mednarodne šole ISZL iz Švice in
Roslagsskolan Roden, Norrtälje, Švedska. Šoli nista v Unesco ASP mreži.
Obeležili smo 21 svetovnih dni, desetletje biotske raznovrstnost, Unescovo leto svetlobe, mednarodno desetletje približevanja kultur ter skupaj s stotinami šolo po svetu v septembru izvedli
Svetovno učno uro.
Vse dejavnosti vključujemo v različne oblike šolskega in izven šolskega življenja med poukom, kot
izven šolske dejavnosti, v šolskem UNESCO klubu/krožku, v OPB, pri ID, IP, v okviru TD, KD, ŠD, ND.
Vse to prispeva h kakovostnejšemu izobraževanju. 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, social93
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ne kompetence, razvijali solidarnost, čustveno inteligenco, razvijali svoja močna področja in krepili
šibkejša področja.
Učenci postajajo samozavestnejši, kulturno razgledani, sodelovalni in strpnejši, pridobivajo široko
razgledanost in postajajo resnični državljani sveta.
Potrebno je omeniti še dobro prakso, ki jo izvaja učitelji na šoli.
PROJEKT LINPILCARE
V projektu gre za povezovanje raziskovanja učiteljeve lastne prakse in izsledkov raziskav v učečih
se skupnostih, ki temeljijo na dokazih, s ciljem nudenja podpore pedagoški praksi. Temeljni namen
projekta je uvajati sodobne pristope k učenju in poučevanju, ki temeljijo na znanstvenih dokazih,
ter podpreti strokovni razvoj sodelujočih učiteljev. S povezovanjem raziskovanja lastne prakse,
rezultatov akademskih raziskav in sodelovanja v učečih se skupinah kolegov bomo opolnomočili
učitelje za načrtovanje in izvajanje pouka z načini, ki temeljijo na znanstvenih dokazih. Na naši soči
smo se odločili nadaljevati z delom, ki smo ga začeli že v projektu Spodbujanje bralne pismenost in
sicer razvijamo višje nivoje brale pismenosti pri učencih.
STORYLINE
Interesno dejavnost Storyline je letos obiskovala skupinica učencev od 4. - 6. razreda. V skupini so
učenci ustvarjali zgodbo ulice s trgovinami od ideje do postavitve. Na začetku so iskali ideje o nazivu ulice, katero vrsto trgovinice bo imela dvojica, ime trgovinice, prevzeli so vloge zaposlenih ter
igrali različne dogodke (spoznavali različne poklice, probleme, ki jih imajo lastniki trgovinic, akcije
za promocijo prodaje ter pomoč ob nesrečnem dogodku, enega od lastnikov.
Učenci razvijajo gibalne spretnosti, se urijo v grafomotoriki, naučijo se poslovanja, predvidevanja,
igrajo igre vlog, razvijajo ustvarjalnost, domišljijo, empatijo, razmišljajo o svoji prihodnosti, …
Upamo, da bomo celotno idejo lahko razširili na večjo skupino učencev in delo povezali z različnimi
predmeti in oblikami vzgojno izobraževalnega dela.
IZOBRAŽEVANJA UČITELJ UČITELJU
Na šoli že nekaj let zaporedoma potekajo izobraževanja, ki jih učitelji na šoli pripravijo za svoj kolektiv. Izobraževanja so v obliki predavanj, delavnic ali obojega in trajajo od 1,5 ure do 3 ur. Predavanja niso obvezna za vse učitelje, vendar je obisk posameznih izobraževanj kar primeren. Učitelji
se sami odločijo, katero izobraževanje bodo obiskali. Tako se prenašajo znanja in vedenja med
celoten kolektiv, med seboj se povezujemo in si postajamo kritični prijatelji. Nemalokrat se zgodi,
da tudi poslušalci dobijo ideje za popestritev svojega pouka. Letos smo imeli naslednje teme: Izvršilne funkcije, glasbena delavnica (predstavitev dela z glasbenimi cevmi), angleška delavnica,
kuharska.
Vodili smo kar dva Unesco projekta:
Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo˝, nacionalni projekt, v katerem je sodelovali več kot dvajset Unesco šol in
Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost, nacionalni projekt z mednarodno
udeležbo, v katerem je sodelovalo šest slovenskih in ena tuja šola.
Aktivni smo tudi na področju prostovoljstva: zbirali smo plastične zamaške, prazne odrabljene kartuše, odpadne plastenke, stare mobilnike in šolske potrebščine. Sodelovali smo v akciji Drobtinica
2016 in sodelovali v prostovoljskih akcijah Dan za spremembe – medgeneracijsko sodelovanje ter
vrtnarili pri upokojenki.
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Sodelovali smo tudi v projektih drugih Unesco šol:
Menjaj branje in sanje
Gimnazija Ledina
Otroštvo podaja roko mladosti
OŠ Cvetka Golarja
˝Fair play˝učenec
OŠ Janka Padežnika Maribor
Ples je skriti jezik duše
Gimnazija Brežice
MIROVNIŠKI FESTIVAL v Slovenj
Prva osnovna šola Slovenj GraGradcu
dec
JEZIK KULTURA IN TRADICIJA: Več
Gimnazija Škofja Loka
svetlobe!
ENO-DREVESIJADA
/

T. Prudič
A. Šlajnar
T. Lulik
L. Intihar, A. Šlajnar
T. Rihtar
U. Drobnič
T. Rihtar

Vse dejavnosti pozitivno vplivajo na učence. Učenci se veselijo prihajajočih projektov in se resno
zavzamejo za delo. Postajajo opolnomočeni in v vsaki dejavnosti poskušajo poiskati nekaj dobrega
in pozitivnega zase. Učenci širijo svoje znanje, krepijo svoje potenciale in razvijajo svoja močna
področja. Začenjajo se zavedati sebe tukaj in zdaj, sledijo spremembam v domačem kraju in v svetu. Postajajo kritični do svojega dela in svojih dejanj ter prevzemajo odgovornost za svoje napake.
Učenci začenjajo sprejemati drugačne od sebe, tujce, … z njimi bolj sproščeno navezujejo stike,
lažje sodelujejo. Postajajo bolj suvereni, samoiniciativni in samozavestni. Na primernejši način se
odzivajo na morebitne provokacije in umirjeno reagirajo pri sporih.
Vse dejavnosti v zvezi z Unesco šolo se redno in sproti objavljajo na šolski spletni strani, pod razdelkom Dejavnosti / Unesco šola. Na vseh dokumentih je znak, pred šolo visi zastava, v večnamenskem prostoru imamo Unesco kotiček z znakom in novicami, na družboslovnem hodniku pa smo
letos uredili še mednarodno Unesco oglasno desko, kjer objavljamo zanimivosti z mednarodnih
izmenjav. V naslednjem šolskem letu bomo oglasno desko dopolnili z aktualnimi novicami iz sveta,
saj želimo v učencih širiti splošno razgledanost in kritično mišljenje.
Na vsako večjo prireditev povabimo predstavnike lokalnih medijev: občinski časopis Slivniški
pogledi, mesečnik Notranjsko-primorske novice, Radio 94 in NTR, prisotni pa smo tudi na portalih
omenjenih medijev.
Kot koordinatorica UNESCO ASPnet šole sem se udeleževala sestankov šol ljubljanskega središča
na OŠ Ledina v Ljubljani.
___________________
Martina Hiti,
koordinatorica UNESCO ASPnet šole
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POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA RODEN 2
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
PROJEKT RODEN 2, MEDNARODNO SODELOVANJE S ŠVEDSKO

V šolskem letu 2015/16 se je odvijal drugi del mednarodne izmenjave s Švedsko, projekta, ki smo
ga prvič uspešno izvedli med leti 2012 in 2013, v drugo pa med septembrom 2014 in junijem 2016.
Vsi učenci devetih razredov (31) so sodelovali pri pripravah, dejavnostih sodelovanja pri pouku
pred in po izmenjavi. Izmenjave učencev na Švedskem med 11. in 16. septembrom 2015 se je udeležilo 20 učencev naše šole in en bivši učenec. Učenci so bili nastanjeni pri vrstnikih, dejavnosti
med obiskom pa so potekale na matični šoli učencev, na terenu, in na šoli, kjer je deloval koordinator projekta. Učenci so načrtno spoznavali način življenja na Švedskem, švedski jezik, kulturo in
tradicijo, načine dela v šoli, pokrajino in glavno mesto, podnebje, kulinariko in možnosti mednarodne mobilnosti, ob tem pa krepili medvrstniške odnose, izgrajevali svojo identiteto in pozitivno
samopodobo. Jezik komunikacije je bila angleščina, učenci pa so prepoznavali tudi prisotnost
angleščine v švedski družbi.
Po izmenjavi in med preostalim šolskim letom smo s švedskimi partnerji izmenjavali fotografsko in
video gradivo ter članke, ki so bili objavljeni v lokalnih medijih na Švedskem in pri nas. Nekaj učencev in sodelujoči učitelji smo navezane osebne stike ohranili.
Del švedske kulture in tradicije smo širši javnosti prikazali na tujejezičnem festivalu Jezik – kultura
in tradicija v Škofji Loki novembra 2015, v nekoliko večjem obsegu pa lokalni skupnosti s prireditvijo Prihod luči ob švedskem praznovanju svete Lucije decembra 2015.
Rezultati rabe angleščine med potekom projekta so se pokazali tudi pri pouku angleščine, predvsem kot boljša zmožnost govornega izražanja, saj je večina učencev komunicirala bolj sproščeno in
tekoče, pri več učencih se je izboljšalo se je tudi slušno in bralno razumevanje, opazno pa so imeli
učenci pri pouku tudi več notranje motivacije.
V prihodnje načrtujemo projekt izmenjave učencev v šolskim letih 2017/18 in 2018/19.

Urška Drobnič, Koordinatorka projekta, OŠ 'Jožeta Krajca' Rakek, Rakek, junij 2016
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SEPTEMBER 2014 – SEPTEMBER 2015

Koordinatorka projekta: Urška Drobnič urska.drobnic@guest.arnes.si
Koordinator projekta na Švedskem: Stellan Larsson stellan.larsson@norrtalje.se
CILJI:
- raba angleščine kot jezika sporazumevanja v vsakodnevnih situacijah
- dvig motivacije za učenje angleščine tudi pri šibkih učencih
- dvig samopodobe pri učencih s šibko samopodobo
- medkulturno ozaveščanje, širjenje obzorja mladim
- krepitev zavesti o evropskem državljanstvu in možnostih študija in iskanja zaposlitve v tujini
- razvijanje socialnih veščin, ki jim omogočajo lažje vključevanje v skupino, sklepanje novih poznanstev, spoštovanje običajev in navad tujih kultur, prepoznavanje in upoštevanje kulturnih ter osebnostnih razlik in posebnosti
UVOD
Mednarodno sodelovanje s Švedsko poteka na naši šoli od leta 2012, ko je vodstvu naše šole idejo
predstavilo Slovensko-švedsko društvo. V letu, ki je sledilo, so se učenci povezali s švedskimi vrstniki in ob začetku naslednjega šolskega leta drug drugega obiskali.
Druga generacija učencev je s sodelovanjem pričela septembra 2014, zaključila pa po uspešno
izvedeni obojestranski izmenjavi, septembra 2015.
DEJAVNOSTI MEDNARODNEGA SODELOVANJA UČENCEV:
V času priprav na izmenjavo so učenci:
- drugi drugim predstavili sebe na skupnih razrednih fotografijah in s kratkimi video posnetki
- v angleščini zapisali predstavitev sebe, svoje družine, svojih interesov
- v angleščini zapisali oceno in priporočilo knjige
- se v razredu nekajkrat na kratko oglasili drug drugim preko Skypa
- vzpostavili internetno stran, na kateri so se nahajali opisi učencev, kontakti, videi, predstavitve in
prispevki učencev, zanimive povezave, anketni vprašalnik, koledar dejavnosti, galerija fotografij,
povezava na spletno prijavljanje na delavnice ipd.
- pripravljali predstavitve na določene teme in tako predstavljali svoj kraj, značilnosti, znamenitosti, način življenja popularne zadeve in druge teme o svoji deželi
- pekli pecivo in ga ponudili na Miklavževem sejmu
- pripravili določene izdelke in jih ponudili na stojnici ob govorilnih urah
- organizirali novoletno tombolo
- organizirali in sodelovali na prireditvi Rakek ima talent 2
- zbirali star papir
- se udeležili dveh srečanj s predstavnikom Slovensko-švedskega društva
- pomagali pri izvedbi izmenjave na Rakeku, 1. – 5. junij 2015
- izdali bilten ob mednarodni izmenjavi na Rakeku
- prosto komunicirali med sabo preko socialnih medijev, nekateri igrali računalniške igre drug z
drugim
- si izmenjali darila ob obisku družine
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- se udeležili izmenjave učencev na Švedskem, 11. - 16. september 2015
- si izmenjali pozdrave in zahvale za gostiteljstvo preko elektronske pošte
- prispevali članke za stenčas na modrem hodniku in šolsko glasilo
- pripravili razstavo fotografij z mednarodne izmenjave na Švedskem
OCENA IZVEDBE IN UČINKOV:
- učenci se bolje sporazumevajo v angleščini, premostili so namišljene ovire
- nekateri učenci so po izmenjavi samostojnejši in samozavestnejši
- učenci imajo večjo motivacijo za učenje tujega jezika
- učenci so spoznali drugo deželo in njene značilnosti, drugačen način življenja
- učenci so spoznali primer kariernih možnosti v Evropi
- vzdržna finančna shema, prispevek staršev za letalsko vozovnico
- objave člankov v lokalnih medijih
- dobra organizacija (obveščenost, učencev, staršev, kolektiva; koordinacija dejavnosti in izvajalcev, upoštevanja dogovorov, ipd.)
- zadovoljstvo učencev in staršev
- ohranitev in poglobitev stikov med šolami, načrtovanje nadaljnjega sodelovanja

PRILOGE:
1 - Poročilo ob zaključku mednarodne izmenjave na Rakeku, junija 2015
2 - Poročilo ob zaključku mednarodne izmenjave na Švedskem, Roden, september 2015

Zapisala:
Urška Drobnič
OŠ 'Jožeta Krajca' Rakek
Rakek, oktober 2015
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PRILOGA 2:
PROJEKT RODEN, MEDNARODNA IZMENJAVA S ŠVEDSKO
SEPTEMBER 2015
Poročilo o izvedbi izmenjave učencev na Švedskem
Čas izmenjave: 11. – 16. 9. 2015
Udeleženci: 21 učencev 9.a in 9.b razreda (seznam učencev v prilogi)
Spremljevalki:
 Urška Drobnič, koordinatorka projekta na OŠ Rakek,
 Irena Peteh-Kranjc, učiteljica na OŠ Rakek
Koordinator projekta na Švedskem: Stellan Larsson stellan.larsson@norrtalje.se
Ostali sodelujoči v projektu:
 Mag. Anita Ivančič, ravnateljica.rakek@guest.arnes.si, ravnateljica OŠ Rakek
 Maria Källmark Molitor maria.kallmark-molitor@norrtalje.se, bivša ravnateljica Roslagsskolan
 Ildico Hellman ildico.hellman@norrtalje.se, pomočnica na Roslagsskolan v času izmenjave
Rakek 2015
 Lisbet Zacconi Malmodin lisbet.zacconi-malmodin@norrtalje.se, razredničarka učencev na
Roslagsskolan
 Ann-Katrin Hegart ann-katrin.hegart@norrtalje.se, pomočnica ravnateljice na Roslagsskolan v času obiska
 Erin Gustafsson erin.gustafsson@norrtalje.se, ravnateljica Roslagsskolan v času obiska
 Rasmus Svensson Lindgren rasmus.svensson-lindgren@norrtalje.se, asistent učencev na
Roslagsskolan

UVOD
Projekt Roden je projekt mednarodnega sodelovanja z izmenjavo učencev, ki ga naša šola izvaja s
šolo Roslagsskolan Roden iz mesta Norrtälje na jugo-vzhodni obali Švedske. Z drugo generacijo
učencev je sodelovanje potekalo od septembra 2014.
OBISK ŠVEDSKIH UČENCEV NA RAKEKU
Junija 2015 nas je na Rakeku obiskalo 19 vrstnikov naših osmošolcev in se od ponedeljka popoldne
do petka popoldne vključevala v posebej načrtovane dejavnosti. V spremstvu so bili: koordinator
projekta, asistent učencev, ravnateljica in pomočnica, s katerimi smo delno skupaj oblikovali načrt
dejavnosti v času našega obiska na Švedskem.
OBISK NAŠIH UČENCEV NA ŠVEDSKEM
Naši učenci so potovali na Švedsko med 11. in 16. septembrom 2015. Zaradi ugodne ponudbe smo
izbrali letalskega prevoznika Ryanair z letališča Rijeka. Učenci so se na pot odpravili v petek popoldne, neposredno od pouka. S transferjem in letališkimi postopki nismo imeli težav. Po pristanku na
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letališču Skavsta nas je avtobus, ki ga je organizirala gostiteljska šola, v večernih urah pripeljal pred
gostiteljsko šolo, od koder so se učenci s svojimi gostitelji odpravili na domove.
Sobotno dopoldne je bilo namenjeno spoznavanju gostiteljskega mesta. Učenci so se v skupinah
seznanjali s pomembnimi točkami in znamenitostmi, skupaj smo se povzpeli na vzpetino nad mestom, na mestnem štadionu igrali nogomet, popoldne pa se družili v parku z družinami gostiteljev
ob raznoliki ponudbi prigrizkov in sladic, ki so jih pripravili starši gostiteljev. Pri teh dejavnostih so
se vključili koordinator projekta, asistent učencev, dvojno bivše vodstvo in predstavnica aktualnega vodstva partnerske šole Roslagsskolan.
Družine so samostojno načrtovale nedeljske dejavnosti. Nekatere družine so se odpravile na svoje
priljubljene destinacije, nekaj v bazen, na izlet s čolnom, jahati ipd. Učenci so kasneje povedali, da
so se potrudili ustvariti prijetno doživetje. Strokovni sodelavci smo spoznavali razčlenjeno obalo z
mnogo otoki in otočki, občudovali pokrajinsko arhitekturo in rastje, predvsem lišaje, mahove, in
divje brusnice. Ob posebni priložnosti je bila večerja v restavraciji z značilno lokalno hrano.
Razredne ekskurzija 'Švedska' je bila izvedena naslednji dan, v ponedeljek, 14. 9. 2015. Ogledali
smo si glavno mesto Švedske, Stockholm, kamor smo se peljali z rednim avtobusom. Po krajši vožnji s podzemno železnico smo pot nadaljevali peš in tako imeli možnost najlepših panoramskih
razgledov na to zelo vodnato mesto. Na dvorišču kraljeve palače smo prisostvovali menjavi straže,
v stari uličici nakupili spominke, nato pa se sprehodili do novega dela mesta, imeli nekaj prostega
časa v nakupovalnem središču, pred povratkom pa kot zanimivost obiskali tudi izjemno urejen del
obrobja mesta z izredno narodnostno mešano strukturo.
Večerjo so za vse učence pripravili učenci kuharskega krožka na šoli Roslagsskolan ob pomoči strokovnih sodelavk. Postregli so popularno večerjo ob koncu tedna – mehiške tortilje s prilogami, ter
švedsko čokoladno torto, ki je prav tako zelo priljubljena in značilna jed.
Predstavnici naše šole sva se uradno zahvalili za gostiteljstvo in izročili predstavnici vodstva, strokovnim sodelavcem in učencem darila, ki jih je prispevala občina Cerknica.
Kulturni dan 'Mednarodna izmenjava s Švedsko' je bil izveden v torek, 15. 9. 2015. Kljub slabi vremenski napovedi smo dopoldne obiskali del švedske obale nekoliko severno od mesta Norrtälje,
od koder je obala bolj odprta proti vzhodu in je bila zgodovinsko strateško pomembna. Zaradi
močnega vetra in nizkih temperatur se je v Baltske morju okopala le peščica učencev, ostali pa so
se zadrževali ob peki hrenovk na prenosnem žaru ali med borovnicami in brusnicami v gozdu.
Popoldne je bilo prosto, nekateri učenci so družine prosili za zadnje nakupe spominkov. Strokovni
sodelavci smo se srečali ob skupni večerji pri koordinatorju, kjer smo okušali švedske praznične
jedi, ki jih v veliki meri predstavljajo kaviar, vložene morske ribe in pite, vedno pa so prisotni tudi
hrustljavi kruhki ter maslo in sir.
Zadnji dan smo zbrani v eni od učilnic šole Roslagsskolan trenirali možgane, nato pa se odpravili na
šolo Grindskolan od koder sta prihajala dva učenca izmed švedskih udeležencev izmenjave in na
kateri je sedaj zaposlen koordinator projekta. Tam je naše učence nagovoril mlad Slovenec, Rok
Ogrin, ki se je kot prometni inženir zaposlil na občini Norrtälje, in jim na podlagi lastne izkušnje
predstavil karierne možnosti v Evropi. Spremljevalki sva se sestali s pomočnico ravnateljice, ki naju
je sprejela v imenu odsotne ravnateljice. Razpravljali smo o podobnostih in razlikah ter dobrih in
slabih lastnostih šolskih sistemov, nato pa smo si ogledali šolo, ki gosti tudi 3 oddelke s prilagojenim programom. Šola nas je pogostila s kosilom, pred odhodom na letališče pa smo se ponovno
zbrali na Roslagsskolan, od koder nas je po ganljivem slovesu odpeljal posebni avtobus.
Z nekaj zamude zaradi tehničnih težav smo pozno popoldne poleteli proti letališču Treviso v Italiji
in se pozno ponoči vrnili na Rakek. Večina učencev je bila kljub temu naslednji dan pristna pri pouku.
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Glede na razplet okoliščin in menjavo kadra na gostiteljski šoli Roslagsskolan (koordinator je zaradi
menjave službe šolo zapustil ob začetku koledarskega leta, dvojno vodstvo pa ob začetku novega
šolskega leta), načeloma načrtujemo nadaljevanje sodelovanja s šolo Grindskolan, prav tako iz
Norrtälja. V pogovorih je vodstvo te šole potrdilo koordinatorjeva prizadevanja in podprlo nadaljnje sodelovanje, z začetkom predvidoma septembra 2017 in izmenjavo junija oziroma septembra
2017.
NOVA DOGNANJA:
 Starše o dogajanju na šoli v povezavi z njihovim otrokom obvešča razrednik večinoma po
elektronski pošti
 Učitelj ima več svobode pri načrtovanju pouka vendar tudi veliko odgovornosti za kakovosten pouk (zunanji testi, hospitacije, stimulativen del plačila)
 Plačilo učiteljev stimulirano glede na dejavnosti, ki jih učitelj opravlja poleg pouka in kakovost pouka
 S pridobitvijo statusa 'svetovalec' zmanjšana učna obveza, čas za svetovalno storitev drugim učiteljem
 35 urni tedenski delovnik v šoli
 Polna učna obveza je načeloma 19 ur.
 Organiziranost učiteljev v time, ki se srečujejo eno oziroma dvakrat tedensko na daljših sestankih.
 Vodje timov opravljajo nekatere naloge po naročilu vodstva, ki pri nas spadajo v področje
del pomočnika ravnatelja
 Vlogo pomočnika ravnatelja določa vsak ravnatelj sam glede na potrebe in specifike šole
 Ravnatelje na delovna mesta razporeja občinska služba
 Šola za ravnatelje je triletna in poleg menedžerskega in pedagoškega dela vključuje natančno poznavanje zapletene švedske zakonodaje
 Vodstvo šole razpolaga z denarjem za plače zaposlenih, vzdrževanje stavb (razen večjih
investicij), in materialna sredstva, vključno s prehrano učencev
 Prehrana je za učence brezplačna
 Podobna postopnost pri delu z učenci s posebnimi potrebami, podobne oblike učne pomoči
Zapisala:
Urška Drobnič
Koordinatorka projekta Roden
OŠ 'Jožeta Krajca' Rakek, oktober 2015
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PROJEKT PROSTOVOLJSTVO
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
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HUMANITARNE AKCIJE (Antonija Šlajnar)
Čas

Naslov akcije

Namen akcije

Vodja

september

Donacija zvezkov

PGD Unec, za učence OŠ

Antonija Šlaj-

Rakek in Unec

nar

V sodelovanju z društvom

Antonija Šlaj-

2015 – junij

Never give up, za dodatna

nar

2016

zdravljenja Alexa

2015
september

Zbiranje plastičnih zamaškov

september

Zbiranje praznih, odrabljenih

Društvo za pomoč trpečim

Antonija Šlaj-

2015 – junij

kartuš in tonerjev

in bolnim Rdeči noski , z

nar

2016

recikliranjem odpadkov pridobijo sredstva za izvajanje
obiskov otrok v bolnišnicah.

17. oktober

Mednarodna dobrodelna

Pomoč učencem naše šole ,

Antonija Šlaj-

2015

akcija ob svetovnem dnevu

za brezplačno prehrano.

nar

hrane – Drobtinica.
15. januar –

Podarite nam modro srce

Učni sklad Nivea , pomoč pri Antonija Šlaj-

15. februar

(izdelovanje modrih src z

izobrazbi otrokom iz social-

2016

zapisom želje za prihodnost).

no šibkega okolja.

januar – 22.

Vseslovenski projekt Jaz, Ti,

Za sofinanciranje inkubator-

Antonija Šlaj-

april 2016

Mi za Slovenjo – zbiranje

ja v porodnišnici Kranj

nar

nar

odpadnih plastenk
21. marec –

Vseslovenski projekt Halo, si

V sodelovanju z ZPM in

Antonija Šlaj-

6. maj 2016

za to? Zbiranje starih mobil-

Rotary District , za sklad

nar

nikov

Rakec OŠ Rakek

Zbiranje šolskih potrebščin

V sodelovanju z RK Cerkni-

Tjaša Prudič

ca- Loška dolina- Bloke, za

Antonija Šlaj-

otroke iz socialno šibkih

nar

junij 2016

družin.
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Foto: Podarite nam modro srce

Foto: Drobtinica

Foto: Jaz, Ti, Mi za Slovenijo
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Foto: Zbiranje šolskih potrebščin RK Cerknica
OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA MLADIH PROSTOVOLJCEV (Antonija Šlajnar)
Erik Grgič, Anej Zidar, Tjaša Milovanovid, Manca Opeka in Živa Juvančič – prostovoljci naše
šole – so se odločili, da dan mladih prostovoljcev preživijo malo bolj delavno.
Obdelovali so vrt pri upokojenki Zmagi Raljevič. Anej in Erik sta prelopatala zemljo, Živa,
Manca in Tjaša pa so prekopavale in pobirale plevel. Delo ni bilo naporno, saj so se ob tem
družili, zabavali in smejali.
Domov so odšli veseli in bogatejši za spoznanje, kako malo je potrebno, da nekomu polepšaš
dan.

Foto: Vrtnarjenje pri Zmagi

POTRDILA O PROSTOVOLJNEM DELU (Tjaša Prudič, Antonija Šlajnar)
so prejeli naslednji učenci
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Živa Juvančič za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcij Drobtinica, zbirajmo
plastenke za nakup inkubatorja, Dan za spremembe, vrtnarjenje pri Zmagi in za nesebično
druženje s starostniki v domu starejših (10 ur).

Manca Opeka za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcij Drobtinica, zbirajmo
plastenke za nakup inkubatorja, Dan za spremembe, vrtnarjenje pri Zmagi in za nesebično
druženje s starostniki v domu starejših (10 ur).

Lukaš Potužak za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcij Drobtinica in zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja (5 ur).

Tadeja Malc za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcij Drobtinica in zbirajmo
plastenke za nakup inkubatorja (4,5 ur).

Lara Istenič za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcij Drobtinica, zbirajmo
plastenke za nakup inkubatorja in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (6 ur).
Daša Žnidarič za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcije Drobtinica (3,5 ur).
Klara Jernejčič za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcije Drobtinica (3 ure).

Tara Meta Gärtner za organizacijo, izvedbo oziroma pomoč pri izvedbi akcij Drobtinica in
zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja (4 ure).

Primož Jernejčič za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja in za pomoč ter
druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja (22,5 ur).

Erik Grgič za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja, za aktivno sodelovanje pri izvedbi Dneva za spremembe, za vrtnarjenje pri Zmagi in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (12 ur).

Anje Zidar za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja, za aktivno sodelovanje pri izvedbi Dneva za spremembe in za vrtnarjenje pri Zmagi (7 ur).
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Tadej Gorenčič za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja (18
ur).

Urban Zorman za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja (17,5
ur).

Kaj Jug za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja, za aktivno sodelovanje
pri izvedbi Dneva za spremembe in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (5
ur).

Lina Kovšca za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (4 ure).

Ema Zdovc za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (4 ure).

Jelena Aleksid za aktivno sodelovanje pri izvedbi Dneva za spremembe, prodajanje kuharske
knjige in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (8 ur).

Ana Mlinar za aktivno sodelovanje pri izvedbi Dneva za spremembe in za nesebično druženje
s starostniki v domu starejših (7,5 ur).

Tjaša Milovanovid za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja, za vrtnarjenje pri Zmagi, prodajanje kuharske knjige in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (7,5 ur).

Adelisa Medjitoska za pomoč pri akciji zbirajmo plastenke za nakup inkubatorja, prodajanje
kuharske knjige in za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (4 ur).

Karmen Frank za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (4 ur).

Adrijana Frank za nesebično druženje s starostniki v domu starejših (4 ur).
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SMIBIOZ@ GIBA
V tednu med 21. in 25. septembrom se je naša šola pridružila vseslovenski akciji Simbioza
Giba 2015 in širjenju sporočila o pomenu vsakodnevnega gibanja za naše zdravje, kakovostno življenje in nenazadnje zdravo staranje. Stari starši so se pri urah športa pridružili svojim
vnukom in zamigali z njimi. Po ogrevalnih vajah, s katerimi so poskrbeli, da ne bi prišlo do
morebitnih poškodb, so se preizkusili v različnih igrah: lovljenju, zadevanju na koš, vodenju
žogice s hokejsko palico mimo ovir do gola, prenašanju žogice na loparju med ovirami na
drugo stran telovadnice, v skakanju z žogo med koleni ipd. Pomerili pa so se tudi v tee ballu,
igri, podobni baseballu. Teden medgeneracijskega povezovanja je bil izredno živahen in je
našo šolo napolnil z veliko dobre volje in pozitivne energije.

Foto: Simbioz@ giba

PLAKAT MIRU (Petra Mikše)
Že peto 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.
Ustvarjali so v različnih tehnikah, razen v lepljenki, ki ni dovoljena. Letošnja tema natečaja je
bila »Mir povezuje«. Na šoli smo izbrali dva najboljša izdelka in ju poslali na izbor zmagovalnega plakata. Kljub lepima in izvirnima izdelkoma se nismo uvrstili v ožji izbor.
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Foto: David Pivk

Foto: Neža Jelinčič

DAN ZA SPREMEMBE (Antonija Šlajnar)
V soboto, 2. aprila 2016, so se prostovoljci naše šole vključili v vseslovensko akcijo Dan za
spremembe – dan za spoštovanje. Naš glavni cilj je bil medgeneracijsko povezovanje.
Kot manjša skupina pohodnikov različnih starosti, smo se med pohodom po Maistrovi poti
povezovali, se spoznavali, starejši so prenašali mlajšim izkušnje in nasvete za življenje. Najmlajša dva sta bila zelo navdušena in komunikativna.
Med ostalimi pohodniki smo bili prepoznavni, ker smo okrog vratu nosili obesek z rumenimi
ribicami in mislimi. Vsak si ga je lahko vzel domov in ohranil za spomin.
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Foto: Dan za spremembe – Maistrov pohod

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE (Tjaša Prudič)
Učenci so trikrat obiskali Dom starejših, kjer so se s starostniki družili, jim pomagali in zanimivo preživljali skupen čas.
Tudi med poletnimi počitnicami nas pričakujejo, in sicer se jim lahko učenci pridružijo vsako
sredo med 10.00 in 12.00.

Foto: druženje s starostniki v domu starejših

NASTOP DRAMSKE SKUPINE V DOMU UPOKOJENCEV CERKNICA (Suzana Rebec)
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V Domu starejših v Cerknici je dramska skupina nastopila v torek, 10. 5. 2016. Tako kot vsako
leto smo tudi letos popestrili njihov vsakdan. Po nastopu so nas prijetno presenetili s prelepim darilom in postrežbo, predvsem pa z izrečenimi besedami, ki so ogrele sleherno srce.

Foto: nastop dramske skupine v domu starejših

SOBA SODELOVANJA (Tjaša Prudič, javne delavke)
V letošnjem letu je nekajkrat zaživela kot prostovoljno delo učencev višjih razredov, zagotovo pa kot dodatno delo nekaterih učiteljic. Izkazala se je za dobro.

Zagotovo je prostovoljstvo vrednota, ki jo je potrebno začeti razvijati že v osnovni šoli. Z različnimi aktivnosti sedaj že drugo leto načrtno krepimo pomembnost prostovoljstva, da bi
dosegali naslednje zastavljene cilje: Ker prostovoljstvo prinaša uporabnikom in prostovoljcem veselje, dobro voljo in občutek lastne vrednosti. 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 vzor-
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cev. Ker pomeni priložnost za pridobivanje novih znanj in nabiranje izkušenj na drugačen
način.

Poročilo v sodelovanju z Antonijo Šlajnar, Petro Mikše in Suzano Rebec pripravila
Tjaša Prudič

POROČILO O MEDNARODNI IZMENJAVI Z MEDNARODNO ŠOLO ISZL IZ ŠVICE
(PROJEKT ŠVICA)
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Trajanje projekta:

celotno šolsko leto 2015/16

Izmenjava v Švici:

17. 04. 2016 – 20. 04. 2016 (odhod 16. 04. 2016, prihod 21. 04. 2016)

Izmenjava v Sloveniji: 05. 05. 2016 – 08. 05. 2016

Partnerska šola:

International school of Zug and Luzern (ISZL) – Riverside Campus
Rothusstrasse 4b
6331 Hünenberg
Švica

Sodelujoči učenci:

14 učencev IP NI2 (8. r):
8.a:

14 učencev ISZL:

Hana Grintal

Jonathon Bird

Primož Jernejčič

Niko Rocak

Liza Perko

Thomas Beresford

(+

Lukaš)

Anja Peternelj

Enora Aissaoui

Blaž Vuzem

Emil Sandvik

(+

Urban)

8.b:

Urban Zorman

Max Maekinen

Daša Žnidarič

Arthur Descazeaud

Irena Gnezda

Skyler Phelps

(+

Lara Istenič

Amanda Martinez-Morano (+

Neža Jelinčič

Luke Hobday

Klara Jernejčič

Nelwin Gonzales-Barreto

Anja)

Janja)
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Tadeja Malc

Aleksander Igoshin

(+

Daša)
Janja Peteh

Harry Leucio

Lukaš Potužák

Sam Hughes

V projektu je sodelovalo vseh 14 učencev 8. a in 8. b razreda, ki obiskujejo IP Nemščina 2 ter 14 učencev 9. razreda ISZL iz Švice, ki se učijo nemščino kot tuj jezik. Izmenjave v Švici so se udeležili vsi naši
učenci, medtem ko se je izmenjave v Sloveniji udeležilo le 8 učencev ISZL, od tega 7 fantov in 1 dekle.
Od prvotno planiranih 14 učencev so 4 odpovedali obisk zaradi različnih družinskih obveznosti, 2 pa
sta se morala obisku odpovedati tik pred zdajci (bolezen, finale športnega tekmovanja). Vsi učenci so
dijaki 9. razreda višje šole (High School, Riverside Campus v Hünenbergu) in so leto dni starejši od
naših učencev.
Poševno so označeni tisti švicarski učenci, ki se izmenjave v Sloveniji niso udeležili, z zamikom pa so
napisani tisti, ki v Švici niso bili gostitelji. Njihovi partnerji so bili gostje pri družinah drugih učencev.

Koordinatorica projekta v Sloveniji:

Anja Šircelj Istenič

Spremstvo na izmenjavi v Švici:

Anja Šircelj Istenič, Tina Matičič

Ostali sodelujoči v projektu in njihove vloge:
IME IN PRIIMEK UČITELJA
1. mag. Anita Knez

2. Anja Šircelj Istenič

VLOGA PRI IZVEDBI PROJEKTA
 Načrtovanje, usklajevanje in izvedba projekta po načrtu
 Finančni del projekta
 Prijava na razpis Občine Cerknica, sklenitev pogodbe
 Pridobivanje donatorjev in sponzorjev (darila za goste)
 Organizacija prevozov, naročilo majic
 Sprejem gostov
 Navodila učencem za checkpoint
 Skupni piknik s starši in učenci
 Organizacija sestanka s vodji izmenjav
 Spremstvo v Postojni
 Sodelovanje z mediji (časopisi, radio)
 Načrtovanje, usklajevanje in izvedba projekta
 Priprava prijave na razpis Občine Cerknica
 Koordinacija sodelovanja učencev s švicarskimi vrstniki pri pouku nemščine (celo leto)
 Spremstvo učencev na izmenjavi v Švici (organizacija prevoza)
 Sodelovanje s slovenskim veleposlanikom v Švici, g. Francem
Mikšo
 Priprava programa za izmenjavo v Sloveniji, organizacija ogledov
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3. Tina Matičič
























Sprejem gostov
Ura nemščine – socialne igre (priprava, izvedba)
Spremstvo na Obalo, v Rakov Škocjan, Postojno in Ljubljano
Prevod navodil za checkpoint in delavnice
Urejanje in priprava nalog, materiala in priznanj za skupine
Vodenje sklepne predstavitve dela v delavnicah
Skupni piknik s starši in učenci (organizacija piknika)
Objava prispevkov in fotografij na šolski spletni strani
Priprava člankov za objavo v časopisih
gostiteljica švicarske učenke
Spremstvo učencev na izmenjavi v Švici
Priprava učencev na pevski nastop (Švica, sprejem Rakek)
Sprejem gostov
Spremstvo na Obalo in v Postojno
Navodila učencem za checkpoint
Skupni piknik s starši in učenci
Ura glasbe – delavnice (priprava, izvedba)
Glasbeno-plesna delavnica (priprava na delavnico, izvedba)
Pomoč pri sklepni predstavitvi dela v delavnicah
Skupni piknik s starši in učenci
objava fotografij na spletni strani
Montaža filma o izmenjavi v Švici
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4.

Jolanda Cerkvenik







5.

Anita Šen

6.

Marija Opeka





7.

Antonija Šlajnar

8.

Tjaša Prudič

9.

Martina Hiti










10. Urška Drobnič
11. Irena Peteh Kranjc

12. Martin Rihtar
13. Tomaž Lulik
14. Polona Klopčič
15. Zdravka Penko
16. Marija Hiti
17. Marjana Švigelj














Vodenje ustvarjalnih delavnic (priprava izdelkov za prodajo na
Miklavževem sejmu – zbiranje sredstev za izmenjavo)
Mesto Ljubljana
Spremstvo v Ljubljani
Ura kemije – eksperimentalno delo (priprava materiala, izvedba)
Kemijska delavnica – izdelava sivkinega mila (priprava na delavnico, izvedba)
Kuharska delavnica (priprava na delavnico, izvedba)
Priprava sladkega prigrizka ob sprejemu
Organizacija prilagojenega dela v kuhinji (jedilniki, zajtrk za
spremljevalce, deljeno prevzemanje malice, stroški)
Glasbeno-plesna delavnica (priprava na delavnico, izvedba)
Pomoč pri sklepni predstavitvi dela v delavnicah
Organizacija sodelovanja s harmonikašem
Checkpoint (zasnova dejavnosti, zapis rešitev, pregled rezultatov)
Družabna delavnica – stare igre (priprava in izvedbo delavnice)
Pregled rezultatov Checkpoint
Mednarodni kotiček - Unesco delavnica (priprava in izvedba
delavnice)
ureditev Unesco kotička glede mednarodnih izmenjav – fotografije, informacije
Jezikovna delavnica (priprava materiala, izvedba)
Pomoč pri sklepni predstavitvi dela v delavnicah (fotografiranje)
Vodenje ogleda po Rakovem Škocjanu
Spremstvo v Rakov Škocjan
Skupni piknik s starši in učenci
Pouk tehnike - delavnica (priprava materiala, izvedba, pomoč pri
izdelavi izdelkov)
Športne igre (četrtek, 5. ura)
Športne igre (četrtek, 5. ura)
Peka piškotov (Miklavžev sejem)
Priprava prilagojenega jedilnika
Peka piškotov (Miklavžev sejem)
Peka piškotov (Miklavžev sejem)

Zunanji sodelujoči:
1.

Mitja Jernejčič



Glasbena spremljava na harmoniki pri glasbeno-plesni
delavnici

2.

Katja Milharčič Potužák



Spremstvo v Postojno

Koordinatorica projekta v Švici:

Victoria Wasner (vodja mednarodnega projekta na ISZL,
koordinacija sodelovalnih dejavnosti, organizacija izmenjave v
Švici, sodelovanje in spremstvo pri izmenjavi v Sloveniji)
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Drugi sodelujoči v projektu:

Ole Wasner (pomoč pri izboru pesmi za pevski nastop na
prireditvi v Švici, koordinator med šolama na glasbenem področju, spremstvo učencev na izmenjavi v Sloveniji)
Miriam Friedmann (sodelovanje in pomoč pri organizaciji
izmenjave in izvedbi dejavnosti v Švici)

Opis sodelovanja
V sklopu projekta Švica, v katerem sodelujemo z mednarodno šolo International School of Zug and
Luzern (ISZL) iz Švice, smo v letošnjem letu navezali stike, se spoznavali in izpeljali obe izmenjavi –
tako v Švici kot v Sloveniji.
Naši učenci so s svojimi sovrstniki iz Švice že v začetku leta navezali stike – na ta način so spoznavali
drug drugega, predstavili so svojo državo, mesto, šolo, način življenja, kulturo, običaje in jezik. Cilj
našega sodelovanja je bil - s pomočjo nemščine (ob podpori angleščine) kot jezika sporazumevanja–
navezovati stike s sovrstniki iz tujine, spoznati druge svetovne kulture, postati mednarodno bolj ozaveščeni in tolerantni ... Sami so morali raziskati določeno temo / področje življenja v Švici in ga predstaviti svojim sošolcem.
Naš cilj je bil, da jih spodbudimo, da nemščino (in angleščino) uporabijo kot jezik sporazumevanja v
vsakodnevnih življenjskih situacijah.
V času od 17. 4. – 20. 4. 2016 smo bili gostje švicarskih učencev na štiridnevni mednarodni izmenjavi.
Izmenjava je lepo uspela. Naši učenci so spoznali švicarski način življenja in izobraževanja in se pobližje srečali tudi s kulturami in običaji drugih narodov. Nastanjeni smo bili pri družinah švicarskih učencev oz. učiteljev. Gostitelji so nam pripravili zanimiv program, ki je vključeval spoznavne igre, igre
povezovanja in komunikacije, sodelovali smo pri pouku na njihovi šoli in spoznavali njihov način šolanja in pouka, ogledali smo si Luzern in Zürich… Ugotovili smo, da se naš in švicarski šolski sistem precej razlikuje med seboj. Obiskal nas je tudi slovenski veleposlanik v Švici, g. Franc Mikša. Kot gostje
smo s pevskim nastopom (pesem Dan ljubezni) sodelovali na njihovem dobrodelnem koncertu in
poželi veliko pohval. Skupaj s švicarskimi učenci smo zapeli še pesem v nemščini Ein bisschen Frieden. Učenci so se med seboj lepo povezali.
Med 5. 5. in 8. 5. 2016 pa smo bili mi gostitelji 8 švicarskih učencev in 2 spremljevalcev. Nastanjeni so
bili pri družinah naših učencev. V teh dneh so se učenci predvsem veliko družili in skupaj spoznavali
nove stvari: raziskovali so Rakek in se preizkusili v različnih izzivih, sodelovali so pri različnih delavnicah – pekli so slovensko pecivo, plesali folkloro, naredili sivkino milo, uredili mednarodni Unesco
kotiček, iskali podobnosti in razlike med različnimi jeziki ter se preizkusili v starih slovenskih družabnih igrah, igrali na boomwhackers, izdelali svečnik ter se pomerili v športnih igrah. Ogledali smo si
lepote Pirana, Rakovega Škocjana in Ljubljane, imeli smo pa tudi piknik skupaj z družinami naših
učencev. Poudarek je bil predvsem na spoznavanju Slovenije in slovenske kulture in običajev. Gostje
so bili s pripravljenim programom izredno zadovoljni, učenci pa so med izmenjavo v Sloveniji še bolj
povezali kot skupina.
Program izmenjave v Švici:
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Sunday 17th April
Arrival in ZRH by train at 9:20. VW and driver meets them in a minibus, go to ISZL high school for
10:00.
10:00: All ISZL students meet partners at the high school in the pavillions - Lan 11 (MF there at 9:30)
10:00 - 11:30 Welcome /drink//interactive games in Lan 11 (30mins)
Games: arm unlocking game, find someone who…. (with a grid), draw and guess
11:30 - 12:00 share music items and practise - music room / order pizza together
12:00 - 13:00 - take students home / drop off cases - MF/VW/Tina/Anja to Middle School
14:00 Noemie Hope Concert - be there by 13:30!
17:00 Students go to host families’ homes for the evening
Monday 18th April
Morning lessons at ISZL:
Period 1 - Maria - Taiko drumming in the theatre (OW covers MLG class)
Period 2 - German VW - Lan 11 - German language games
Period 3 - MF/VW German 9-11 - Lan 11 - treasure hunt/campus challenge with MF class (groups of
2-3)
Period 4 - Lessons with partners (ISZL students pick partners up) (Design, Science, Individuals and
Societies)
Lunch at school together with partners
13:58- depart by bus to Rotkreuz (train 14:10 from Rotkreuz)
14:30 Arrive in Luzern - walk around the lake, old town - small group treasure hunt
Group event together in Luzern - Seerundfahrt Luzern - Vitznau mit kalter Platte (boat leaves 17:18)
Travel by train/car with partners home to host families - tickets for students
Tuesday 19th April
Morning lessons at ISZL:
Period 1 - Lessons with partners - Maths, Art, Music
Period 2 - Lessons with partners - French, Music, Spanish, PE, Ind + Societies
Period 3 - Lessons with partners -French, P.E., EAL
Period 4 - German VW - Lan 11 - make an intercultural collage
Lunch - walk down as a group to canoe hut (booked from 13:30 - 17:00) Who brings what? - ask parents
Afternoon: German picnic together next to the Badi / next to canoe hut - students bring in stuff
Evening - students with host families / organise own event e.g. cinema
Wednesday 20th April
Host families bring them to ISZL - bring a packed lunch from home - lessons 1-3
Period 1 - Lessons with partners - Assembly for Grade 10 Project - music with Mr. Wasner? / (Amanda)
Period 2 - Lessons with partners - Science, PE, Maths
Period 3 - Lessons with partners - Design, Ind and Societies, Science
Rakek group leave for ZRH at 12:15 with MF/VW - minibus. Leave luggage in main station lockers
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Sightseeing in Zurich / free time shopping
Pick up luggage before 19:30 (closes then) - eat a snack at the train station before boarding
Departure from ZRH by train c. 20:00
Dejavnosti, ki so bile izvedene v času izmenjave v Sloveniji:

Dan

četrtek,
5. maj
2016

Dejavnosti

Časovnica

Spremstvo /
Obroki v šoli
udeleženi učitelji

Dopoldanske dejavnosti:
 prihod / sprejem v Ljubljani

ob 8.12

Tina, Anja

 sprejem v šoli (v predavalnici) ob 9. uri (2. šol.
 pogostitev
ura)
 pevski nastop
 pozdrav ravnateljice
 pozdrav župana
 obdarovanje gostov (majice)
 navodila / opis programa

ravnateljica,
župan, Anja,
Tina + učenci
NI2 in MPZ

 pouk v 8.a in 8.b (3 + 5)

8.a: TIT, TIT,
ŠPO
8.b: KEM, GUM,
ŠPO

3. – 5. šol. ura

sladki prigrizek
(Marija +
učenci NI1)

kosilo (ob
13.00)

 izlet na Primorsko
ob 13.30
 kopanje (Fiesa)
 sprehod do Pirana, sladoled
 povratek na Rakek - starši
odpeljejo učence na dom

Rakek - Lj -Rakek

malica (v 8.a in
8.b)

Popoldanske dejavnosti:

petek,
6. maj
2016

Prevozi

Anja, Tina
popoldanski
prigrizek (od
doma, tudi za
švicarskega
partnerja)

ob 19.00

Dopoldanske dejavnosti:
 Checkpoint (mešane skupine
po 4)

ob 8.20 pred
šolo

ravnateljica, Tina malica (s sabo)

 vrnitev v šolo (prenos slik na
računalnike v rač. učilnici)

ob 11.30

Martina, Tjaša

 skupna ura NI2 (predavalnica)
vmes pregled in razglasitev
rezultatov,
ogled šole

5. šol.ura

Anja
Martina, Tjaša
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kosilo ob 13.15
Popoldanske dejavnosti:
 delavnice po skupinah
(mešane skupine po 8):
 kemijska (C4)
 mednarodni kotiček (D3)
 stare igre (C3)




popoldanski
kuharska (D4)
2.skupine: 15.45 Marija, Tonka in prigrizek
glasbeno - plesna (folklo- – 17.15
Tina, Urška
(sadje)
ra) (B4)
jezikovna (C3)

 kratka predstavitev dela v
delavnicah (predavalnica)

sobota,
7. maj
2016

nedelja,
8. maj
2016

1. skupine: 14.00 Anita, Martina,
– 15.30
Tjaša

17.15 – 17.45

Anja, Marija,
Tonka, Tina,
Urška

degustacija
pripravljenega
peciva

 pohod v Rakov Škocjan, ogled ob 9.00 izpred Irena P. K., Anja malica od
naravnih znamenitosti
parkirišča
doma
nasproti cerkve
 piknik s starši (pred CŠOD-jem ob 12.00 pred
v Rakovem Škocjanu) – druCŠOD-jem (ca.
ženje, igre …
3 ure)

Irena, Anja,
starši poskrbi- starši odpeljejo
Tina, ravnateljica jo
otroke domov
starši
za hrano

 obisk Postojnske jame (gostje) /
sprehod po Postojni, sladoled
(gostitelji)
 nakup spominkov, druženje
pred jamo

odhod izpred
šole ob 8.15
(9.00 – 10.30)

Anja, Katja P.
(vsi učenci)
Anja, Tina,
ravnateljica

Rakek – Postojna
– Rakek

 odhod v Ljubljano
 ogled mesta,
vožnja z ladjico,
ogled muzeja,
prosto za nakup spominkov

ob 15.30

Jolanda, Anja,
vsi učenci

Rakek – Ljubljana
- Rakek

 odhod z vlakom

do 11.30

17.00 – 18.00
(barka Lea)
Fast food
ob 21.10

CILJI PROGRAMA/PROJEKTA
OCENA, V KOLIKŠNI MERI SO BILI IZPOLNJENI
raba tujega jezika (nemščina, angleščina) za vsa- DA, vsi učenci, ki so sodelovali v izmenjavi, so se
kodnevno komunikacijo, avtentična situacija
aktivno vključevali v dejavnosti, gostitelji so upo120
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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 jim 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 vključujemo tudi učence s težavami na različnih področjih: učenka s čustveno vedenjskimi težavami in
drugimi zdravstvenimi težavami (Zdrava šola
odraščanja na Rakitni), učenci z učnimi težavami,
ki imajo zaradi slabšega uspeha nižjo samopodobo, učenci različnega narodnega porekla, 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

rabljali angleščino oz. nemščino za sporazumevanje ves dan
DA, tudi učenci z manj možnostmi in nižjimi
učnimi sposobnostmi so pozitivno presenetili in
se nad pričakovanji vključevali v pogovor ter
komunicirali s svojimi 'partnerji' in drugimi (posrečen izbor partnerjev)
DA, nekateri učenci, ki so bili prej precej zadržani
in tihi ter se niso želeli izpostavljati, se sedaj več
vključujejo v razpravo v razredu
DA, učenci so spoznavali Švico in njeno kulturo,
pa tudi kulturo nekaterih drugih držav, iz katerih
izhajajo švicarski vrstniki – s švicarskimi vrstniki
so primerjali države, njihove specifike in razlike
DELNO, posredno skozi neformalne pogovore s
švicarskimi vrstniki in njihovimi družinami (gre za
družine tuje narodnosti, ki večinoma zaradi dela
živijo v Švici) ter s slovenskim veleposlanikom v
Švici in njegovimi sodelavci, s katerimi smo se
srečali v času našega obiska v Švici
DA, učenci so bili gostitelji in so razvijali socialne
veščine skozi vsakdanjik v času izmenjave, kot
skupina so se s svojimi švicarskimi vrstniki družili
ne le na dejavnostih, ki smo jih organizirali, pač
pa tudi po koncu le-teh (nogomet na igrišču, …) –
veliko novih prijateljskih vezi; tudi posamezni
učenci (tako naši kot švicarski) s posebnimi potrebami in specifikami so bili zelo dobro sprejeti

DA, učenci (kot tudi njihovi starši) so bili nad
izmenjavami izjemno zadovoljni. Učenec, ki se
sprva zaradi slabšega znanja tujega jezika ni želel
udeležiti izmenjave, je bil s svojim partnerjem
med bolj zgovornimi pari; učenka s čustveno
vedenjskimi težavami je bil gostiteljica in želi
ponovno potovati v Švico; učenec z izrazito nizko
samopodobo, je bil v času izmenjave neverjetno
pozitivno naravnan in nasmejan – skupina teh
učencev se je med seboj ter z učiteljicami spremljevalkami v tem času izrazito povezala in vzpostavila bolj pristen odnos in komunikacijo
povečanje motivacije za branje (spoznavanje DELNO, vsi učenci so na podlagi prebranega graŠvice, drugih narodov ter njihove družbe in kultu- diva pripravili predstavitev Švice (izbrana področ121
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re s pomočjo prebiranja različne literature in
priprave samostojnih predstavitev določenega
področja za svoje vrstnike)
prepoznavanje in krepitev lastne identitete in
občutka pripadnosti narodu (predstavljanje svojega ožjega in širšega okolja vrstnikom, spoznavanje vrstniškega okolja)

ja) za svoje sošolce, vendar ostaja interes za branje ostaja na isti ravni

DA, učenci so s ponosom pripovedovali o posebnostih našega okolja, švicarskim učencem smo
predstavili tudi nekaj naravnih znamenitosti v
našem ožjem ali širšem okolju, podobno so
naredile tudi nekatere družine naših učencev
razvijanje digitalnih spretnosti (uporaba sodobne DA, postali smo spretnejši uporabniki digitalne
tehnologije za virtualno mobilnost: svetovni tehnologije, spoznali in osvojili nove aplikacije
splet, socialni mediji; video tehnologija):
(skype, google drive, objava člankov neposredno
na spletu)

Ocene učinkov programa/projekta:
- načrtovane dejavnosti so bile realizirane (gostje izjemno zadovoljni z našim programom)
- učenci se pri pouku nemščine bolj sproščeno izražajo v nemščini (tudi učenci s šibkim znanjem)
- učenci z manj težavami pišejo sestavke v nemščini
- pozitiven vpliv na samopodobo (tako v času izmenjave kot sedaj v razredu) prej bolj zadržanih učencev, učenca z izrazito nizko samopodobo in učenke s čustveno vedenjskimi težavami
- boljša klima v razredu, večja povezanost in sprejetost nekaterih prej nekoliko odrinjenih učencev
- porast začetnega števila učencev, ki so se na koncu udeležili izmenjave v Švici (začetnih 12, končnih
14)
- boljše sprejemanje tujcev pri učencih, ki imajo manj priložnosti in stika s svetom
- večja odprtost družin ter porast podpore družin za mednarodne projekte
- aktivnejše sodelovanje staršev s šolo
- boljše zavedanje lastne kulture zaradi sistematične priprave na izmenjavo (predstavitev naše kulture, spoznavanje Švice in njene kulture …) ter delavnic na temo slovenska kultura (folklora, jedi, izdelava mila …)
- izjemna poglobitev odnosa med udeleženci programa in izvajalci (učenci-učitelji)
Finančni vidik izmenjav
Koordinatorji projekta smo se dogovorili, da vse stroške izmenjave krijejo gostitelji razen cene prevoza (vlaka) do gostiteljev (relacija Ljubljana – Zürich).
122

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2015/16

Stroške prevoza z vlakom so krili starši sami – povratna vozovnica direktnega nočnega vlaka Ljubljana
– Zürich – Ljubljana je stala 58 €, povratna vozovnica Rakek – Ljubljana – Rakek pa dodatnih 8,42 €,
skupaj torej 66,42 € na učenca.
Gostje so bili nameščeni pri družinah učencev, ki so poskrbele tudi za večino obrokov.
Ostale stroške izmenjave (prevozi, material, vstopnine …) v Sloveniji pa smo pokrili z zbranim denarjem:
- na papirni akciji (506, 60 €)
- priprava izdelkov za Miklavžev sejem (333,16 €)
- na uspešni prijavi na Razpis za mlade s strani Občine Cerknica (500 €)

Rakek, 24. 6. 2016
Švica

Anja Šircelj Istenič, vodja projekta

POROČILO DELA V OKVIRU PROJEKTA LINPILCARE v šolskem letu 2015/2016
Tim:

Anja Šircelj Istenič, Emiljana Baraga, Martina Hiti, Julija Bombač, Anita Šen, Urška Drobnič, Tomaž Lulik,
Tjaša Prudič
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ANJA ŠIRCELJ ISTENIČ

Akcijsko vprašanje
S katerimi dejavnostmi lahko zvišam nivo bralnega razumevanja v nemščini ter posledično dosežem višjo
učenčevo samozavest pri sporazumevanju v nemščini?
Ocena začetnega stanja
V začetku šolskega leta se je pri preverjanju bralnega razumevanja izkazalo to, kar sem opažala že dlje časa.
Učencem predstavlja veliko oviro dolžina besedila – če je besedilo dolgo, se ga ustrašijo še preden začnejo z
branjem. Čeprav je bilo besedilo podprto s sliko in barvami, so bili že zaradi dolžine samega besedila nejevoljni oz. prestrašeni. Besedilo je vsebovalo znano snov kot tudi novo besedišče, katerega pomen bi lahko na
podlagi svojega znanja razumeli / sklepali.
Potrdilo se je tudi dejstvo, da se učenci ustrašijo nalog, pri katerih nimajo že vnaprej danih odgovorov (naloge obkrožanja, povezovanja, izbire …), pač pa morajo odgovore poiskati sami oz. dopolniti ali samostojno
napisati krajši sestavek. Tako so npr. bolje reševali nalogo II. nivoja (naloga povezovanja) kot nalogo I. nivoja
(dopolnjevanje enostavnih povedi, iskanje enostavnih informacij v besedilu).
Dobljeni rezultati so bili zelo različni – pri vsaki nalogi je bil razpon med najslabšim in najboljšim dobljenim
rezultatom zelo velik. Večina učencev je sicer delala zelo zagnano (kar me je pozitivno presenetilo), nekaj pa
jih je že kmalu obupalo (zanimivo, da je ena izmed njih sicer uspešna učenka, ki pa ima zelo slabo samopodobo in nizko samozavest).
Ob spodbudi in dodatni motivaciji pri poznejšem skupnem popravljanju vrnjenih nalog so učenci veliko bolje
reševali naloge in podajali rešitve. Ugotovila sem, da so pri samostojnem delu z besedilom precej nesamozavestni in nesamostojni. Že vnaprej se prepričajo v to, da je to zanje pretežko, da ne znajo in »zablokirajo«
tudi že pri enostavnem povezovanju znanega in novega oz. sklepanju novega na podlagi že znane snovi.
Aktivnosti za dosego cilja
Na podlagi dobljenih rezultatov in opazovanja vedenja pri delu z besedilom sem se odločila, da moram delati
na tehniki reševanja nalog (pristop do dela, način spoprijemanja z besedilom in nalogami, koraki reševanja)
ter na višanju samozavesti pri samostojnem delu. Tekom leta sem poskušala te cilje dosegati na različne
načine:
 samostojno, vodeno ali usmerjeno delo z različnimi vrstami besedil (aktualne teme, družba in kultura …) – širjenje besedišča, izboljšanje načina dela z besedilom,
 samostojno delo z besedili (knjige za BZ, gradivo na temo Švica – dejstva, znamenitosti, zanimivosti,
običaji, način življenja…) – iskanje in zbiranje informacij, predstavitev svoje teme pred razredom ter
priprava izročkov za sošolce,
 spoznavanje in raba stalnih besednih zvez (vsakdanje fraze, deli telesa …) – širjenje besedišča, sklepanje/prepoznavanje novega besedišča na podlagi že znanega,
 pogostejša komunikacija v razredu na določeno (vsakdanjo) temo - višanje samozavesti.
Vse te dejavnosti so bile še dodatno podkrepljene v času priprav in izmenjave s švicarskimi vrstniki.
Ocena stanja maj 2016
Tekom leta sem opažala, da so nekateri učenci veliko pridobili na samozavesti glede komunikacije v nemščini
– pri svojem govoru so uporabljali bogato besedišče ter zahtevnejše slovnične strukture. Poleg tega so se
pogosteje in bolj samozavestno vključevali v pogovor v razredu.
Pri preverjanju stanja v mesecu maju sem ugotovila, da je večina učencev izboljšala svojo tehniko reševanja
nalog. Res da je bilo besedilo krajše, vendar po težavnosti zahtevnejše kot prvo. Le dva učenca sta pustila
nalogo iskanja odgovorov na vprašanja nerešeno, nekaj jih je bilo nepopolnih. Večina pa se je uspešno spoprijela tudi s to nalogo, čeprav so bila nekatera vprašanja zanje težja (novo besedišče, kjer je bilo potrebnega
kar precej sklepanja).
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Zelo dobro pa so reševali nalogo prepoznavanja nemških pregovorov in iskanja ustreznih slovenskih inačic. V
pregovorih je bilo precej novega besedišča, vendar so na podlagi znanih besed pomen pregovorov pravilno
razvozlali.
Z besedilom so delali precej bolj samozavestno, samostojno, zagnano in skoraj brez nejevolje, ki jo je bilo
opaziti na preverjanju v začetku leta.
Komentar
Na podlagi dela pri pouku in rezultatov pri besedilih bralnega razumevanja ugotavljam, da so učenci tekom
šolskega leta izboljšali nivo reševanja bralnega razumevanja - že prvi stik z besedilom je bolj pozitivno naravnan kot je bil v začetku leta, poleg tega pa so se izurili tudi v sami tehniki dela z besedilom.
Potrebujejo veliko spodbude in pozitivnega nagovarjanja k povezovanju znanja z različnih področij, predvsem pa zaupanja vase in v svoje znanje.
Opazila sem, da so se zelo pogumno lotili reševanja naloge razumevanja nemških pregovorov, čeprav je bila
to zanje čisto nova snov (prvič videna), vendar so na podlagi znanih besed in sklepanja večinoma 100 % rešili
to nalogo (povezovanje pomensko podobnih nemških in slovenskih pregovorov). To nalogo prilagam na
naslednji strani.
Tudi v bodoče jih bom spodbujala s podobnimi nalogami, kjer morajo sami povezovati in uporabljati svoje že
pridobljeno znanje in tako razvijati višje miselne procese.
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Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje učencev, graf, tabela …)

Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
Tudi v prihodnjem letu bom nadaljevala s podobnim pristopom in načinom dela kot letos.
Še naprej bodo nadgrajevali svoje znanje na podlagi različnih besedil; poseben poudarek bom namenila
razumevanju vprašanj in iskanju odgovorov, saj opažam, da je to ena izmed nalog, ki se je učenci najbolj
»bojijo« (ne glede na to, s katerega nivoja so zastavljena vprašanja). Vključevala bom dodatne načine dela z
besediščem oz. besedilom (razširjanje povedi, stalne besedne zveze, pregovori, razumevanje in tvorba besedila…), samozavest in samostojnost pri delu pa bom poskušala zviševati s še več samostojnim in aktivnim
delom samih učencev (tvorba besedila, priprava razrednega časopisa, dramatizacija …) ter aktivnim vključevanjem v pogovor v razredu.
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EMILJANA BARAGA

Akcijsko vprašanje
S katerimi aktivnostmi doseči boljše in hitrejše branje in višji nivo razumevanja v razredu?
Ocena začetnega stanja
Predvidevala sem, da so učenci dokaj uspešni na 1. nivoju razumevanja ( osnovni podatki, naštevanje pojmov, ...),
več težav pa se pokaže, ko morajo učenci v besedilu poiskati podrobnosti, povzeti ali obnoviti besedilo s svojimi
besedami, utemeljiti svoj odgovor ali pa predstaviti podatke na svoj način ter izraziti in utemeljiti lastna stališča.
Analiza vprašalnika:
Rezultati meritev s pomočjo vprašalnika (%. r.: vprašalnik BP, ZRSŠ, 2014; 4. razred primerljivo besedilo ) je potrdil
moja predvidevanja.
Učenci 4. razreda so segli dokaj visok rezultat na 1. nivoju razumevanja ( 82%), precej nižji rezultat na 2. nivoju
(52%), medtem, ko so bili popolnoma neuspešni na 3. nivoju razumevanja (0%).
Učenci 5. razreda so na prvem nivoju dosegli podoben rezultat kot četrtošolci (80%), enako na 2. nivoju razumevanja (50%), na najvišjem nivoju zahtevnosti pa so bili celo uspešnejši kot na 2. nivoju (53,5%).
Aktivnosti za dosego cilja
a. samostojno delo s pisnimi gradivi s pomočjo (individualnih) dnevnih načrtov dela;
1. primer – diferencirano delo:

2. primer - vsi učenci imajo enake naloge:

b. uvajanje in bralnih strategij ob različnih pisnih gradivih;
Najpogosteje smo BUS uporabili pri pouku SLO v 4. in 5 razredu ter pri obravnavi snovi pri DRU v 5. razredu, občasno tudi pri NIT.
c. formativno spremljanje razumevanja s pomočjo učenčevega dnevnika;
Izsek iz dnevnika:

Dan:
MLADI VEDEŽ:
Za boljše pomnenje ponovi današnjo snov. Zapiši le ključne (najpomembnejše) besede. Vse kar si
razumel/a in znaš obkroži z modro barvo, če sar še ne znaš ali ne razumeš obkroži z rumeno barvo.

Zapise sem kolikor je bilo le mogoče sproti pregledovala. Ob rumenih označbah sem sproti preverjala, v čem ima
učenec težavo. Večinoma smo individualne dileme ali nerazumevanja rešili in odpravili sproti, ob večjih težavah pa
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z dodatno razlago in vajo v okviru pouka ali pri dopolnilnem pouku.
Ocena stanja maj 2016
Učenci 4. razreda so (glede na začetno stanje)najbolj napredovali na 3. nivoju bralnega razumevanja, učenci 5.
razreda so izpopolnili 1. in 2. nivo, ter izboljšali 3. nivo razumevanja.
Rezultati preverjanja (junij 2016)
V 4. razredu so učenci dosegli na 1. nivoju 87, 5% rezultat (napredek 5%*), na drugem nivoju 71% rezultat (napredek 19%*), na tretjem nivoju razumevanja pa 45% rezultat, kar istočasno pomeni tudi
napredek na začetno stanje.
V 5. razredu so učenci dosegli na 1. nivoju 89% rezultat (napredek 9%*), na drugem nivoju 82% rezultat (napredek
35%*), na 3. nivoju pa73% rezultat ( napredek 19,5%*)

Komentar
*Primerjava rezultatov je lahko zgolj orientacijska, saj je težko izbrati in oblikovati popolnoma enakovredno besedilo in naloge. Vsekakor pa se kaže, da se sposobnost razumevanja in interpretacije besedil izboljšuje v obeh oddelkih.
Zanimivo se mi zdi tudi dejstvo, da so nekateri, posebno sposobnejši učenci, dosegli boljši rezultat na 2. (in celo na
3.) kot na 1. nivoju, kar kaže na to, da morda ti učenci niso več tako pozorni na posamezne podatke v besedilu,
ampak bolj na razumevanje celote.
To daje misliti, da tudi 1. nivoja ne smemo zanemarjati in je potrebno še naprej učence usmerjati tudi v podrobnosti.
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje učencev,
graf, tabela …)
V prilogi so vzorci nekaterih nalog.

Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
Pohvala vodji!!!!!
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JULIJA BOMBAČ

Akcijsko vprašanje


Koliko učenje BUS izboljša nivo učenčevega bralnega razumevanja?

Ocena začetnega stanja
Na začetku je bilo najprej ugotavljanje stanja – število rešenih nalog na različnih ravneh razumevanja in
hitrosti branja.
Ugotovila sem, da učenci uspešno rešujejo naloge, kjer so odgovori neposredno v besedilu, ko pa se raven
dvigne, se reševanje upočasni, pade pa tudi nivo pravilno rešenih nalog. Naloge, ki zahtevajo višji nivo, pogosto ne rešijo.

Aktivnosti za dosego cilja
Učenje BUS pri različnih predmetih, poudarek na uporabi in zapisu miselnih vzorcev in pojmovnih map. Uporaba aktualnih vsebin za branje, širjenje besedišča.

Ocena stanja maj 2016
Ob pregledu stanja lahko rečem, da je napredek, vendar pa ne tolikšen kot sem upala in pričakovala. Povečalo se je število rešitev na vprašanja druge ravni, vendar pa se ob tem pojavljajo nepravilni odgovori na vprašanja prve ravni.

Komentar
Delo s poudarkom na učenju BUS za vsakdanje življenje, aktualizacija vsebin ter ozaveščanje pomena branja
je potrebno še nadalje razvijati in motivirati učence za branje. Mislim, da so napredki majhni, a pomembni.

Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje učencev, graf, tabela …)

Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
Z delom bi rada še nadaljevala. V skupini se dobro počutim, zanimivo je slediti idejam drugih sodelujočih.
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MARTINA HITI

Akcijsko vprašanje
V kolikšni meri gibalne aktivnosti za integracijo možganov vplivajo na tekočnost branja ter doseganje višjih
nivojev bralne pismenosti?
Ocena začetnega stanja
Opažam, da imajo učenci s posebnimi potrebami, pri katerih izvajam DSP, izredno šibko razvito bralno razumevanje. Predvidevam, da je to posledica slabše tehnike branja, branje ni avtomatizirano. Učenci vse preveč
časa porabijo za prebijanje skozi besedilo, premalo pozornosti posvečajo vsebini prebranega. Pri branju
posameznih besed naredijo izredno veliko napak, branje je počasno.
Učenci zmorejo rešiti samo naloge najnižjega nivoja, tu so uspešni v 80%. Rezultati reševanje nalog drugega
nivoja so bistveno nižji. Učenci imajo šibko razvite strategije reševanja, v besedilih se težko znajdejo.
Vprašanj, ki zahtevajo višje nivoje bralne pismenost, se niti ne lotijo
Aktivnosti za dosego cilja
Po oceni začetnega stanja, sem začela z učenci aktivno izvajati različne vaje za integracijo možganskih polovic. V planu pa je bilo tudi, da učenci vsaj enkrat na teden rešujejo različna besedila bralnega razumevanja.
Kaj kmalu sem prišla v slepo ulico, saj so učenci za krajše besedilo potrebovali celo šolsko uro, nekateri celo
več. Ker je delo specialnega pedagoga zelo specifično, v eni šolski uri je potrebno obravnavati učno snov,
nuditi dodatno razlago, izvajati korekcijske vaje, se z učenci pogovarjati, sem začela razmišljati o drugačni
strategiji. Pri vseh težavah in primanjkljajih, ki jih učenci imajo in z do tremi urami DSP na teden, si namreč
nisem mogla privoščiti, da dve uri posvetim razvijanju višjih nivojev bralne pismenosti.
Razlogi, zakaj so učenci, pri katerih izvajam DSP, tako neuspešni pri nalogah bralnega razumevanja, so večplastni:
- Specifične učne težave (disleksija, motnje pozornosti, …)
- Strategije reševanja so izredno slabo razvite
- V besedilu se ne znajdejo, so slabo organizirani
- Ne zmorejo razmišljati izven okvirjev, nefleksibilno mišljenje
- Imajo nizko stopnjo splošne poučnosti
- Že pridobljenega znanja ne zmorejo prenašati v drugo situacijo.
Nekateri učenci nikoli ne bodo dobri oz. učinkoviti bralci, kljub ponavljajočim vajam za integracijo, korekcijskemu in bralnemu treningu, … zato se mi je zdelo smiselno, da svoje delo na začetku raziskave usmerim v:
- Razvijanje strategij reševanja
- Skupnim pogovorom in razmišljanjem ob določeni vsebini
- Navajanje na povezovanje že znanih informacij
Ure sem organizirala tako, da smo delali na besedilih, ki so bili tema učne snovi. Z učenci smo se prebijali
skozi vsebino, se o temi pogovarjali, razmišljali in povezovali nove informacije z že znanimi. Za vse to je bilo
potrebno veliko usmerjanja, vodenja, postavljanja podvprašanj, kreiranja resničnih življenjskih situacij s situacijo v besedilih. Veliko časa sem posvetila predpripravi na uro, saj sem želela, da učenci rešujejo naloge
različnih nivojev, s tem pa sem se tudi sama učila postavljati vprašanja v vseh treh težavnostnih stopnjah.

Ocena stanja maj 2016
Po večmesečnem aktivnem delu na besedilih, vodenju pri obravnavanju različnih besedil, opažam naslednje:
Učenci:
- so bolj organizirano lotijo branja in reševanja
- trudijo se razmišljati izven okvirjev
- strategije reševanja so bistveno boljše
- ne obupajo takoj, so vztrajnejši, se trudijo narediti najboljše (jim je mar)
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- učenci bolje rešujejo vprašanja v druge stopnje
- pri osnovnih vprašanjih so večinoma uspešnejši,
- so veliko pridobili na splošni razgledanosti
Opazila sem, da učenci kar veliko vedo, nekateri imajo kar precej izven šolskih izkušenj, so predvsem praktiki.
Razgovorijo se v sproščenih situacijah, ko niso pod pritiskom, ko ne gre za oceno.
Še vedno pa:
- slabo rešujejo naloge najvišjega nivoja
- znanja težko povezujejo med seboj
Zavedati se moramo, da so vprašanja, ki jih učenci z DSP rešujejo kot drugi nivo, pri njihovih vrstnikih vprašanja prvega nivoja, ravno zaradi že omenjenih vzrokov (izredno slabe poučenosti, specifičnih primanjkljajev,
…)
Komentar
V naslednjem šolskem letu bom učence postopoma navajala na pisno reševanje nalog bralnega razumevanja,
saj smo do sedaj delali le ustno.
Gibalne vaje za integracijo ne bodo imele bistvene vloge v mojem raziskovalnem vprašanju, saj je pri učencih
s specifičnimi učnimi težami bolj pomembno, da se naučijo strategij in kompenzacijskih tehnik, ki jih bodo s
pridom uporabljali kasneje v življenju.
Moje akcijsko vprašanje se bo glasilo:
V kolikšni meri večja izpostavljenost nalogam višjih nivojev bralne pismenosti vpliva na razvoj višjih ravni
bralne pismenosti?
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje učencev, graf, tabela …)
Prilagam primer besednega in slikovnega besedila z vprašanji različnih nivojev.
SOVA
Sova ima značilno čokato telo s široko glavo, oči pa ima pomaknjene naprej. Tako lahko gleda stereoskopsko. Ima zakrivljen in oster
kljun
Po večini je sova nočno dejaven plenilec.
Živi na obrobjih vasi, ki mejijo na odprta polja. Gnezdi od januarja
do septembra na podstrešjih, cerkvenih zvonikih, skednjih in v
gnezdilnicah.
Klasičnih gnezd ne gradi, jajca znese kar na izbljuvkih. Letno ima
eno do dve legli, v katerih lahko najdemo 4‒6 jajc.
Prehranjuje se z mišmi, rovkami in voluharji, poseže pa tudi po
večjih žuželkah.
Sova je močno ogrožena vrsta. Ogrožajo jo obnove starejših objektov in cerkva, zapiranje raznih lin z mrežami in novodobne gradnje,
promet, pesticidi na kmetijskih zemljiščih. Sovo potiska v kot prevelika sečnja dreves, prekomerna in zelo razsežna uporaba vseh
škropiv in umetnih gnojil. Na podeželju nekateri ljudje celo preganjajo zaradi prepričanja, da kliče smrt!

1.

* Naštej vzroke, zaradi katerih spada sova med ogrožene vrste.

_______________________,

______________________,

_______________________,

______________________, _______________________,

______________________,
_______________________,

2.

______________________

* S čim se hrani sova? _________________________________________________________
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3.

** Zaradi katerih značilnosti spada sova med uspešne plenilce?
1.
2.

3.
4.

4.

** Koliko mladičev ima sova letno?

5.

*** S svojimi besedami razloži pojme:

5.
6.

od ______ do _______

IZBLJUVEK - ____________________________________________________________
STEREOSKOPSKI VID - ____________________________________________________
ČOKATO TELO - _________________________________________________________

6.

*** Naštej podobnost in razlike med orlom in sovo.

Podatke o orlu dobiš na učnem listu, ki si ga reševal prejšnji teden.

PODOBNOSTI

SOVA

RAZLIKE

ORE
L

Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
Menim, da so naše učeče se skupnosti zelo strokovne. Zaenkrat nimam predlogov za naslednje šolsko leto,
predlagam, da sledimo aktualni problematiki, ki se bo pokazala.
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TOMAŽ LULIK

Akcijsko vprašanje
Kako lahko s skico gibalne naloge vplivamo na samostojnost učencev pri pouku predmeta ŠPO?
Ocena začetnega stanja
Pri pouku predmeta Šport sem opažal, da učenci velikokrat niso bili pozorni na razlago snovi in potem, ko je
bilo potrebno navodila pretvoriti v gibalno nalogo, so nastale težave. Ko sem pričel z izvajanjem projekta, so
se moje domneve potrdile kot pravilne. Učenci so imeli kar nekaj težav pri tem, da so prebrana navodila
uporabili za postavitev in izvedbo gibalne naloge. Kasneje je večina učencev, na podlagi skupne analize in
mojih opozoril po posameznem testiranju, razumela sistem dela in pomen pozornega branja ali poslušanja
navodil in pri kasnejših testiranjih je bil pri veliki večini viden napredek. Seveda so se še vedno pojavljale
posamezne napake, ki pa jih bomo v naslednjem šolskem letu poizkušali popraviti.
Aktivnosti za dosego cilja

-

Šol. leto 2015-2016
Razumevanje skice oz. branje skice;
Razvijanje orientacije v prostoru;
Na podlagi skice (navodil) samostojna izvedba individualne gibalne naloge

-

Šol. leto 2016-2017
Na podlagi skice (navodil) samostojna izvedba skupinske gibalne naloge

Ocena stanja maj 2016
Učenci so ugotovili, kako pomembne so lahko posamezne podrobnosti za izvedbo gibalne naloge. Poizkušal
sem jim prikazati, kako lahko malenkost popolnoma spremeni izvedbo naloge, zato sem v navodilih za opis
nalog vključeval podrobnosti, ki so vplivale na izvedbo. Učenci so imeli pri tem kar nekaj težav, saj so si ob
branju že kar predstavljali kako bodo izvedli nalogo in so malenkosti izpustili. Ob večkratnem opozarjanju je
večina učencev tem napakam posvetila več pozornosti. Bomo pa v naslednjem šolskem letu posvetili še več
pozornosti omenjenim težavam.
Komentar

Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje učencev, graf, tabela …)
Pripravil sem video, ki bi ga lahko vključili v predstavitev.

Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
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URŠKA DROBNIČ

Akcijsko vprašanje
Kako večja izpostavljenost nalogam višjega nivoja bralne pismenosti vpliva na razvoj višjih ravni bralne pismenosti pri posameznih učencih
Ocena začetnega stanja
Učbeniški komplet nudi omejen nabor vrst besedil in dejavnosti za delo z besedilom, najpogosteje uporabljena metoda so vprašanja o besedilu, ki so običajno le naloge za iskanje in priklic informacij, oziroma so na
dobesedni ravni. Manj je nalog na interpretativni ravni, med tem ko se naloge na aplikativni ravni skoraj ne
pojavljajo. S stališča učenja tujega jezika in s tem potrebnega dekodiranja pomena besed pri določenem
številu bralcev, je sicer razumljivo, da pri pouku tujega jezika preverjamo večinoma osnovno razumevanje
besedila, vendar bi ob večanju pomena obvladovanja tujega jezika in načelnemu doseganju višjih standardov
že v osnovni šoli, lahko tudi pri tujem jeziku vzpodbujali razvijanje spretnosti reševanja nalog na višjih ravneh
bralne pismenosti.
Aktivnosti za dosego cilja
 Učenci so poleg besedil za branje v sklopu učbeniškega kompleta brali raznovrstne pisne sestavke iz različnih virov, predvsem avtentično gradivo (avtorji naravni govorci, neprilagojeno)
 Učenci so posredno prepoznavali različne žanre in značilnosti posameznih žanrov
 Učenci so besedila obdelali na drugačne načine, ne le z vprašanji o vsebini, razmišljali so o prebrani temi, zavzemali stališča, kreativno pisali na podlagi izhodišč v prebranem besedilu, uporabljali prebrano za razvoj lastnih idej ipd.
Ocena stanja maj 2016
Generacija devetošolcev, ki so bili ob branju besedil redno soočeni z nalogami za preverjanje višjih ravni
bralne pismenosti, so ob koncu šolskega leta zmogli bolje odgovarjati, prožneje so razmišljali in bili v večji
meri uspešni pri reševanju nalog višjih ravni, kot v začetku leta.
Komentar
Povprečni in uspešni učenci pri tujem jeziku imajo v devetem razredu dovolj znanja tujega jezika in izkušenj,
da zmorejo po branju obdelati besedilo tudi na višjih ravneh bralne pismenosti. Zaradi velikih razlik v znanju,
je pravzaprav nujno in odgovorno, da v sklopu notranje diferenciacije nadarjenim učencem nudimo naloge
na višjih ravneh bralne pismenosti in tako razvijati njihov potencial.
Učenci, ki so pri tujem jeziku šibki in imajo šibke sposobnosti izražanja, imajo z nalogami višjih ravni težave,
saj težko samostojno in kreativno uporabijo jezik. Zanje je kot naloga preverjanja bralnih zmožnosti primernejša uveljavljana metoda na prvi ravni bralne pismenosti, kot jo večinoma srečano pri nalogah v učbenikih,
delovnih zvezkih in zunanjih preverjanjih.
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje učencev, graf, tabela …)
Ob zaključni evalvaciji pouka angleščine v ciljni skupini je kar nekaj učencev izrazilo, da cenijo ponudbo alternativnih in bolj avtentičnih besedil (ki so bila primerno zahtevna), ter zahtevnejših nalog. Komentirali so, da
so besedila (in naloge na podlagi le-teh) v učbeniku in delovnem zvezku prelahka, in ne predstavljajo izziva.
Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
Še naprej v naprej dogovorjeni termini srečevanja, delitev izkušenj in predstavitve primerov dobre prakse.
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TJAŠA PRUDIČ

V kolikšni meri več samostojnega dela z učbenikom, uvajanje aktualnih besedil in nalog kritičnega mišljenja v pouk DKE vpliva na razvoj višjih ravni bralne pismenosti pri
učencih?
Ocena začetnega stanja
Ob začetku uvajanja samostojnega dela z učbenikom in aktualnih besedil so imeli učenci veliko težav oz. se niso poglobili v delo. Brali so površno, me klicali, da ne najdejo
odgovorov na vprašanja, niso bili globinski in razmišljujoči. Tudi začetni rezultat je bil pod pričakovanim. Na 1. ravni bralne pismenosti so dosegli 62 % oziroma 64 % uspešnost, na drugi ravni so dosegli 29 % oziroma 45 % uspešnost in na tretji ravni 32 % oziroma 31 % uspešnost.
Aktivnosti za dosego cilja
TEMA

samostojno delo z učbenikom
(različni nivoji BP)

samostojno ali skupinsko delo z drugim gradivom
(različni nivoji BP)

DEMOKRATIČNO IN NEDEMOKRATIČNO

CIVILNA DRUŽBA IN MANJŠINE
NASTANEK REPUBLIKE SLOVENIJE IN USTROJ
SLOVENSKE DEMOKRATIČNE DRŽAVE
DELODAJALCI IN DELOJEMALCI
KAKO JE NASTALA EVROPSKA UNIJA, SE ŠIRILA
IN S KAKŠNIMI NAMENI
SLOVENIJA IN EU

skupna razprava ob aktualnih besedilih
Vzporeden svet, Severna Koreja (Global, december
2012)

Karba P., Jesenko N. (2013). Domovinska in
državljanska kultura in etika 8, MK.
39 - 43
Karba P., Jesenko N. (2013). Domovinska in
državljanska kultura in etika 8, MK.
27 - 29
Karba P., Jesenko N. (2013). Domovinska in
državljanska kultura in etika 8, MK.
76 - 77
Karba P., Jesenko N. (2013). Domovinska in
državljanska kultura in etika 8, MK.
56 – 57
Slovenija in Evropska unija
(uporabljeno dne: 14. 6. 2016)
http://eucbeniki.sio.si/admin/documents/learni
ng_unit/2598/Slovenija%20in%20 Evropska%20unija_1414713696/index.html

SVETOVNE SKUPNOSTI - OECD

PISA (uporabljeno dne: 14. 6. 2016)
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
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GLOBALZACIJA

Didaktična gradiva za predmet državljanska in
domovinska kultura in etika za 7. in 8. razred.
Uredila Eva Klemenčič.
PROSOJNICA 59 – Zakaj je moj čokoladni namaz
globalna sestavljanka
PROSOJNICA 63 – Kitajska – svetovna tovarna

GLOBALNI PROBLEM – BEGUNCI

Plakat Pošljimo S. O. S. Evropi (Amnesty interantional) in odigraj igro Pot v Evropo - Begunec ne
jezi se.

GLOBALNI PROBLEMI - PRENASELJENOST

PROBLEMI VIROV

Članek iz časnika Mladina: Koga od nas je preveč?
(15. 1. 2015)
Karba P., Jesenko N. (2013). Domovinska in
državljanska kultura in etika 8, MK.
90 – 94
SKUPAJ 5

Ocena stanja maj 2016
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SKUPAJ 3

SKUPAJ 3

Komentar
Iz grafov je razvidno, da ob zaključku leta večina učencev dosega bolje rezultate na vseh treh nivojih bralne pismenosti.
V 8. A kar 90 % otrok dosega 1. nivo bralne pismenosti, torej 28 % več, 53 % 2. nivo bralne pismenosti, torej 14 % več, na 3. nivoju pa niso napredovali.
V 8. B kar 91 % otrok dosega 1. nivo bralne pismenosti, torej 28 % več, 53 % 2. nivo bralne pismenosti, torej 8 % več, 3. nivo pa 38 % otrok, torej 7 % več.
Kot pričakovano so učenci najbolj napredovali na 1. nivoju bralne pismenost in rezultat je zelo dober. Zagotovo morajo učenci najprej napredovati na 1. nivoju, da potem
lahko napredujejo tudi na 2. in 3. nivoju. Zagotovo pa so zadovoljivi vsi rezultati, kjer so učenci napredovali. Zelo izstopajoči, visoki so končni rezultati fantov iz 8. B razreda,
nekaj pripisujem bolj naravoslovno tehnični temi, s katero sem preverjala majsko stanje, večji del pa ozaveščenosti namena našega početja, moji sproti evalvaciji in seveda
fantje izstopajo po dobrih, izvirnih idejah.
Zagotovo se je načrtno delo obrestovalo in pripomoglo k razvoju višjih ravni bralne pismenosti.
Menim, da več samostojnega dela z učbenikom, uvajanje aktualnih besedil v pomembni meri vpliva na razvoj višjih ravni bralne pismenosti.
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje učencev, graf, tabela …)

GLOBALNI PROBLEM – BEGUNCI
Preberi plakat Pošljimo S. O. S. Evropi (Amnesty interantional)
in odigraj igro Pot v Evropo ter odgovori na vprašanja.
1. Kdo je BEGUNEC in kdo MIGRANT (zapiši). /1. raven/
2. Zapiši bistveno podobnost in bistveno razliko med beguncem in migrantom. /2. raven/
3. Zapiši dva dogodka, zaradi katerih je trenutno na svetu
največ beguncev. /2. raven/
4. Mednarodno pravo (14. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah – vsi imamo pravico, da v tujih državah iščemo in dobimo zaščito, če zbežimo pred preganjanjem.) nas zavezuje, da beguncem pomagamo in jim nudimo zaščito. S kakšnim vedenjem pa se po navadi begunci dandanes soočijo ob prihodu v drugo državo? /1.
raven/
5. S katerimi ovirami se spopada večina Sircev, ki si želi vstopiti v Evropo, da bi živeli življenje brez nevarnosti? /1. raven/
6. Predlagaj, kaj lahko stori posameznik, da bi naša država bila pripravljena ponuditi več prostih mest za begunce iz Sirije (september 2015 je ponudila sprejem le 861
beguncev). /3. raven/
Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
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medsebojne hospitacije in kritično prijateljevanje
poiskati pomoč pri S. Pečjak – preveriti postavljanje različnih nivojem bralnega razumevanja
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Ime in priimek

ANITA ŠEN

Akcijsko vprašanje
V kolikšni meri večja pogostost izvajanja praktičnega dela pri pouku kemije vpliva na natančno branje navodil in pravilno izvedbo poskusa ter na razvoj višjih nivojev bralnega
razumevanja?
Ocena začetnega stanja

ANALIZA OCENJEVALNEGA LISTA PRI IZVAJANJU POSKUSA - Kriminalistični center – severni pol (začetno stanje), 21. 12. 2015

LEGENDA: P – POPOLNO = 3 točke, D – DELNO = 2 točke, N – NEPOPOLNO = 1 točka
Vsi učenci prepoznavajo kemijske pripomočke in so pri delu samostojni. Večina učencev je zelo spretnih pri delu in upoštevajo varnostna navodila. Pri reševanju nalog, ki so bile
zastavljene na različnih nivojih bralnega razumevanja, so bili najbolj uspešni pri reševanju nalog prve ravni od 62,5 do 93,9 % (druga raven od 50 do 64,3 % in tretja raven od 17,9 do
40,5 %).
Aktivnosti za dosego cilja
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Spremljanje učencev pri izvajanju kemijskega poskusa po navodilih.
Iskanje podatkov o lastnostih in sestavi snovi v različnih virih (strokovna literatura, znanstveni članki).
Pogostost Izvajanje praktičnega dela tako pri izbirnem predmetu, kot pri rednem pouku kemije. Pri rednem pouku kemije so opravili tudi projektno delo, kjer so si lahko sami zamislili poskus in ga demonstracijsko ali pa v tandemu oz. v skupini izvajali.
Načrtovanje eksperimentalnega dela na podlagi raziskovalnega vprašanja.
Ocena stanja maj 2016
-

ANALIZA OCENJEVALNEGA LISTA PRI IZVAJANJU POSKUSA - Reakcije kovin s kislinami (končno stanje), 30. 5. 2016

LEGENDA: P – POPOLNO = 3 točke, D – DELNO = 2 točke, N – NEPOPOLNO = 1 točka
Vsi učenci prepoznavajo kemijske pripomočke in so spretni pri delu. Večina otrok je zelo natančnih in samostojnih pri delu. Štirje učenci pri držanju kapalke niso upoštevali varnostna
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navodila. Pri reševanju nalog, ki so bile zastavljene na različnih nivojih bralnega razumevanja, so bili najbolj uspešni pri reševanju nalog prve ravni od 63,5 do 94,2 % (druga raven od
36,5 do 73,1 % in tretja raven od 23,1 do 55,5 %).

Komentar
Pri analiz končnega stanja je, v primerjavi z začetnim stanjem, opazen le manjši napredek na drugi in tretji ravni bralnega razumevanja, kar nekoliko pripisujem novi in zahtevnejši
snovi, ki še ni bila povsem utrjena, ter utrujenosti učencev ob koncu šolskega leta. Pri analizi vmesnega stanja so učenci kljub obilici dela, namreč izvedli so dva poskusa, pokazali
veliko znanja in bralnega razumevanja.

ANALIZA OCENJEVALNEGA LISTA PRI IZVAJANJU POSKUSA - Skrito orožje svetlolask in skrivnost čiščenja kontaktnih leč (vmesno stanje), 29. 2. 2016
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LEGENDA: P – POPOLNO = 3 točke, D – DELNO = 2 točke, N – NEPOPOLNO = 1 točka
Vsi učenci prepoznavajo kemijske pripomočke, upoštevajo varnostna navodila in so spretni pri delu. Večina otrok je zelo natančnih in samostojnih pri delu. Pri reševanju nalog, ki so
bile zastavljene na različnih nivojih bralnega razumevanja, so bili najbolj uspešni pri reševanju nalog druge ravni od 60,7 do 82,1 % (tretja raven od 46,4 do 82,1 % in prva raven od
62,5 do 76,8 %). Nekoliko slabše rešene naloge prve ravni lahko pripišem tudi večji količini podatkov, kajti izvajali so dva poskusa.
Z delom učencev sem zelo zadovoljna. Pri samem delu so bili zelo motivirani, natančni, spretni, upoštevali so varnostna navodila, poskrbeli so za čist delovni prostor, pokazali so
pozitiven odnos do varovanja našega okolja, kajti po končanem delu so odstranili kemikalije v zato namenjene posode. Pokazali so veliko kemijskega znanja ne glede na učno sposobnost posameznika znotraj skupine.
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video, razmišljanje učencev, graf, tabela …)
KRIMINALISTIČNI CENTER – SEVERNI POL (začetno stanje)
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Priloženo pod tabelo.
Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
V prihodnjem šolskem letu 2016/2017 bi pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji z drugimi učenci preizkusila iste naloge in na isti način kot v tem letu. Pri izbirnem predmetu Kemija
v življenju pa bi z nekaterimi učenci, ki so v tem letu obiskovali Poskuse v kemiji in še nekaterimi, ki so k temu predmetu pristopili na novo poskušala vplesti načrtovanje eksperimentalnega dela na podlagi raziskovalnega vprašanja.
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KRIMINALISTIČNI CENTER – SEVERNI POL
Primer št. 1123: SKRIVNOST

BOŢIČNIH PIŠKOTOV

Vsak Božič pripravi ga. Božič Božičku veliko svojih sladkih
piškotkov, ki mu dajo veliko energije za raznašanje daril po
celem svetu. Letos pa se je zgodil zločin.
Hudobni škrat se je prikradel v kuhinjo in pomešal posebne
sestavine, ki jih ga. Božič potrebuje za pripravo piškotov.
Pustil je sporočilo in tri vrečke z mešanico belih praškov. Naloga Kriminalističnega centra je, da ugotovi, katera mešanica je
prava za pripravo piškotkov. Kriminalistični center je poleg treh
mešanic, zbral tudi vse bele praške, ki jih je našel v Božičkovi
hiši.

Sem hudobni škrat.
Letos Božiček ne bo
dobil piškotov, zato ne
bo imel dovolj energije
za raznašanje daril.
VSA DARILA BODO
MOJA!!!

Brez tvoje pomoči ga. Božič ne bo mogla speči svojih piškotkov in Božiča ne bomo praznovali.

Pomagajte rešiti Boţič!
Recept ga. Boţič za pripravo piškotov

Zmešaj 15 skodelic moke, 6 žlic pecilnega praška, 5 skodeli sladkorja v prahu. Mešanici dodaj ½ kg masla, 10 jajc in vse skupaj zmešaj v rdeči skledi.
Dodaj veliko ljubezni in malo čarobnega prahu in peci do zlato rjave barve.
1. del: Razišči, kako se obnašajo vsi zbrani beli praški najdeni v kuhinji gospe Božičkove, če jim
dodamo vodo, kis ali jod. Raziščite tudi, kaj se zgodi s praški če jih segrevamo. Svoja opažanja zapišite v tabelo 1.
2. del: Nato vzemite tri mešanice in tudi pri njih preizkusite, kako se obnašajo, če jim dodamo
vodo, kis, jod ali če jih segrevamo. Primerjajte rezultate s tabelo 1 in poskušajte ugotoviti,
katera mešanica je prava za pripravo piškotov.
PRIPOMOČKI
delovna površina, aluminijasta folija, držalo za
epruvete, sveča, vžigalnik




KEMIKALIJE
jod, kis, voda in 6 belih praškov

VARNOST
PAZI – pri delu z jodom bodi previden. Uporabljaj rokavice, haljo in zaščitna očala!
Pri segrevanju praška naredi lonček iz alufolije in ga z drţalom za epruvete drţi
nad svečo! PREVIDNO!

Navodila za delo:
1 del
1. Na označene kroge (na delovni plošči) položi manjšo količino (polovico čajne ţličke) posameznih praškov. Nato praškom dodaj 2 – 3 kapljice snovi za testiranje (vodo, kis, jod).
2. Opazuj, kaj se dogaja s snovmi, ko jim dodaš posamezne tekočine in opažanja zapiši v tabelo
1.
2. del
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1. Raziskovanje mešanic poteka na isti način, kot pri 1. delu.
Rezultate zapiši v TABELO 2.
PO KONČANEM DELU POČISTI ZA SEBOJ!

vzorec

opis

voda

kis

jod

toplota

1
2
3
4
5
6
TABELA 1:

vzorec

opis

voda

kis

A
B
C
TABELA 2:
Kateri vzorec je mešanica ga. Boţič? ………………………………

jod

toplota
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POROČILO
O URESNIČEVANJU
LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
PODRUŽNIČNE ŠOLE »RUDOLFA MAISTRA« UNEC
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

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 s
46 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 je za poučevanje v dopoldanskem času prihajalo pet učiteljic (za poučevanje
tujega jezika angleščine, neobveznega izbirnega predmeta nemščine, neobveznega izbirnega
predmeta angleščine, gospodinjstva in športa).

Letni delovni načrt Podružnične šole »Rudolfa Maistra« Unec (v nadaljevanju PŠ Unec) za
šolsko leto 2015/2016 smo v celoti realizirali.

V šolskem letu 2015/2016 je bilo v PŠ Unec vpisanih 47 učencev (20 dečkov, 27 deklic). Po
prvem tednu pouka v mesecu septembru so eno deklico iz 3. b razreda izpisali in vpisali na
drugo šolo. Tako se je do konca šolskega leta 2015/2016 na PŠ Unec šolalo 46 učencev (20
dečkov, 26 deklic). Razporejeni so bili v treh oddelkih razrednega pouka, enem oddelku jutranjega varstva in dveh oddelkih podaljšanega bivanja.
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razred
dečki
deklice
skupaj
razrednik
1. b*
9
3
12
Teja Milharčič
2. c*
2
7
9
Teja Milharčič
3. b
4
10
14
Suzana Rebec
4. b*
1
2
3
Emiljana Baraga
5. b*
4
4
8
Emiljana Baraga
SKUPAJ
20
26
46
* op.: 1. in 2. razred sta v kombiniranem oddelku, 4. in 5. razred sta v kombiniranem oddelku
Vzgojiteljica v 1. razredu je bila Ida Marušič.
Športno vzgojo v 3. b, 4. b in 5. b razredu je vodila profesorica športne vzgoje Polona Klopčič.
Urška Drobnič 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 in 5. b razredu poučevala Anja Šircelj Istenič,
neobvezni izbirni predmet ANGLEŠČINA v 1. b pa Gabrijela Prelesnik.
Jutranje varstvo je vodila vzgojiteljica Ida Marušič.
Prvo skupino podaljšanega bivanja je vodila Marta Čuk, drugo skupino pa (izmenjaje po urniku) Polona Klopčič, Tina Matičič, Marija Opeka in Barbara Geržina.
V šolskem letu 2015/16 je bilo realiziranih 192 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 smo imeli dve delovni soboti. V soboto, 3. 10. 2015, smo nadomeščali 25. 4. 2016, v soboto, 2. 4. 2016, pa 26. 4. 2016.

OBVEZNI TEČAJI
Tečaj prilagajanja na vodo in učenja plavanja v 1. b razredu je bil izveden v okviru projekta
Zlati sonček v marcu 2016 (21. 3.–25. 3. 2016). 10-urni tečaj plavanja je potekal v bazenu v
Ajdovščini.
Obvezni 20-urni tečaj plavanja za učence 2. c razreda je bil izveden v CŠOD Burja v Seči, v
času od
14. 9.–18. 9. 2015.
ZLATI SONČEK IN KRPAN
Tudi v letošnjem šolskem letu smo nadaljevali s športnima programoma Zlati sonček in
Krpan. Vodja športnega programa je bila profesorica športa Polona Klopčič. Izvajalci so bili
učitelji, ki v razredu poučujejo šport. ŠP Zlati sonček je potekal v prvem triletju, ŠP Krpan pa v
drugem triletju.
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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. b do 5. b razreda so bili izvedeni po planu.

ŠOLA V NARAVI, TABORI
2. c razred je bil od 14. 9. do 18. 9. 2015 v CŠOD Burja v Seči.
3. b razred je bil od 7. 9. do 9. 9. 2015 v CŠOD Medved v Medvedjem Brdu.
4. b-razred je bil od 7. 9. do 11. 9. 2015 v CŠOD Lipa v Črmošnjicah.
5. b-razred je bil od 20. 6. do 24. 6. 2016 v letni šoli v naravi na Debelem Rtiču.

EKSKURZIJE
2. c razred je bil 17. 9. 2015 na zaključni ekskurziji v Piranu (z ladjico do Pirana, v okviru CŠOD
Burja).
1. b, 3. b in 4. b razred so bili 17. 6. 2016 na zaključni ekskurziji v Prestranku, kjer so si ogledali posestvo GRAD PRESTRANEK in ekološko kmetijo, jahali so tudi islandske konje. 2. c razred se je udeležil opisanih aktivnosti kot ekskurzije v okviru pouka.
5. b-razred je bil 22. 6. 2016 na zaključni ekskurziji v Piranu.

PRIREDITVE, OBISKI IN GOSTOVANJA
1. 9. 2015 je bil pod vodstvom T. Milharčič in I. Marušič sprejem prvošolcev na PŠ Unec.
10. 12. 2015 smo imeli novoletne delavnice s prodajnim sejmom za starše in otroke. Izkupiček od prodaje bo namenjen ureditvi plezalne stene na šolskem vrtu.
Na Uncu v Uršulinem domu smo imeli 7. 4. 2016 javno pomladno prireditev »Pozdrav pomladi«.
18. 3. 2016 so učenci 4. in 5. b-razreda z recitacijami pesmi sodelovali na prireditvi Vojanov
in naš čas v KD v Cerknici ter 2. 4. 2016 na Maistrovem pohodu ob podelitvi priznanj na
Uncu.
Pod vodstvom Tine Matičič so učenci, ki obiskujejo otroški pevski zbor, sodelovali na krajevni
prireditvi na Rakeku (11. 3. 2016) ter na prireditvi »Pozdrav pomladi« na Uncu (7. 4. 2016).
Folklorna skupina s PŠ Unec se je 24. 10. 2015 predstavila na 4. mednarodnem folklornem
festivalu na Uncu, 20. 11. 2015 na prireditvi Vojanov in naš čas na Uncu, 11. 3. 2016 na krajevni prireditvi na Rakeku, 1. 4. 2016 v vrtcu Pivka, 2. 4. 2016 na letnem koncertu MPZ KD
RAK Rakek v Cerknici, 5. 4. 2016 na Območnem srečanju otroških folklornih skupin v Starem
trgu pri Ložu, 7. 4. 2016 na prireditvi »pozdrav pomladi« na Uncu in 13. 5. 2016 na Regijskem
srečanju otroških folklornih skupin v Vidmu.
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30. septembra 2015 smo na PŠ Unec gostili članice društva Ognjič iz Logatca. Pomagale so pri
organizaciji in izpeljavi delavnic na temo zelišč v okviru nacionalnega Unesco projekta
ZELIŠČA »V starem iščem novo«, na katerih smo izdelali različna mazila in kopalne soli.
9. maja 2016 smo na PŠ Unec gostili otroke iz vrtca Pivka, ki so nam pripravili kratek kulturni
program s plesom in petjem ljudskih plesov in pesmi.
PROJEKTI
Vključeni smo bili v naslednje projekte:
- Shema šolskega sadja,
- šolski projekt ŠOLSKI EKO VRT,
- nacionalni Unesco projekt ZELIŠČA »V starem iščem novo«.
Med letom smo v okviru projekta Unesco obeležili več svetovnih in mednarodnih dni.
TEKMOVANJA, REVIJE
Učenci od 1. do 4. razreda so 15. 4. 2016 pisali Ciciveselo šolo. 1. 6. 2016 so učenci 1., 4. in 5.
razreda pisali Računanje je igra. Učenci so tekom šolskega leta opravljali bralno značko.
Učenci 1.–5. razreda so 17. 3. 2016 pisali evropsko matematično tekmovanje Kenguru.
Učenci so se tekom šolskega leta udeležili natečaja društva Rudolfa Maistra – »Rudolf Maister«.
Pod vodstvom Vide Žlogar so bili učenci 5. 4. 2016 na Območnem srečanju otroških folklornih skupin in se uvrstili na Regijsko srečanje otroških folklornih skupin, ki je bilo 13. 5. 2016 v
Vidmu.
Deset učencev 4. in 5. razreda se je 9. 3. 2016 udeležilo šolskega tekmovanja iz Vesele šole.
Sedem učencev je prejelo bronasto priznanje, dva učenca, ki sta se 13. 4. 2016 udeležila
državnega tekmovanja, pa srebrno priznanje.
Učenec 5. razreda se je uvrstil na državno tekmovanje MATEMATIČNI KENGURU in prejel
srebrno priznanje.
Učenci 4. in 5. razreda so 14. 3. 2016 sodelovali na tekmovanju iz nemške bralne značke Epi
Lesepreis ter osvojili sedem zlatih in tri srebrna priznanje. 23. 3. 2016 so učenci 4. razreda na
tekmovanju iz angleške bralne značke EPI Reading Badge osvojili eno zlato in dve srebrni
priznanji, učenci 5. razreda pa 24. 3. 2016 pet zlatih in eno srebrno priznanje.
V okviru športne vzgoje so učenci 1.–3. razreda opravljali športno značko Zlati sonček, učenci
4. in 5. razreda pa športno značko Krpan.

HUMANITARNE IN DRUGE AKCIJE
Vključevali smo se v različne humanitarne akcije: zbiranje zamaškov, mobilnih aparatov,
baterij, akcija zbiranja starega papirja, zbiranje starih kartuš in tonerjev – Rdeči noski za
pomoč otrokom, pa tudi zbiranje šolskih potrebščin v sodelovanju s Karitas.
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INTERESNE DEJAVNOSTI
Na šoli so se tekom šolskega leta odvijale naslednje interesne dejavnosti: vrtnarski krožek in
ročna dela 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, družabne igre pod vodstvom Suzane Rebec, gibalne urice z mentorico Tejo Milharčič, potovanje v deželo črk z mentorico Martino Hiti, pevski zbor z dirigentko Tino Matičič, angleški krožek, ki ga je vodila Gabrijela Prelesnik 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).

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 in univ. dipl. pedagoginja Tjaša Prudič.

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

PREHRANA UČENCEV
Za učence smo pripravljali zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico (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

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

zobozdravstveni sistematski pregled zob v zobni ambulanti v Cerknici po letnem razporedu
ZD Cerknica.
Učenci 1. in 2. razreda so imeli zdravniški in zobozdravstveni pregled 20. 1. 2016, učenci 3.
razreda 24. 2. 2016, učenci 4. in 5. razreda pa 6. 4. 2016.

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
24. 8. 2015: uvodna pedagoška konferenca
28. 1. 2016: ocenjevalna konferenca
16. 6. 2016: ocenjevalna konferenca za 5. razred
21. 6. 2016: ocenjevalna konferenca – 1.–8. razred
30. 6. 2016: zaključna pedagoška konferenca

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV










Vedenjske težave (Tomaž Vec)
Skupinska dinamika (Tomaž Vec)
Dialog s starši, Familylab (Darja Barborič Vesel)
Močni starši, stabilni otroci (Miha Kramli)
Vodenje e-dnevnika (Lopolis)
skupno srečanje učiteljev sosednjih občin 1. in 2. triade v Starem trgu
torkovi sestanki
študijske skupine po aktivih
individualna izobraževanja učiteljev po lastni izbiri

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 2015/16 je bila 9. 10. 2015 na PŠ Unec izvedena vaja evakuacije.

Poročilo pripravila:
Teja Milharčič, prof. RP
vodja PŠ Unec

