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UČENCI IN UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2016/17
Število učencev ob začetku šolskega leta: 279
Število vpisanih med šolskim letom:
1
Število izpisanih med šolskim letom:
1
Število učencev ob zaključku šolskega leta: 279
V šolskem letu 2016/2017 je bilo na šoli 14 oddelkov od 1. do 9. razreda (skupaj s PŠ Unec).

UČNI USPEH
Št. učencev
Razred Začetek
Konec
šol. leta
šol. leta
1. a
2. a
3. a
3. b
4. a
5. a

26
24
15
14
24
28

26
24
15
14
24
28

1. b
2. b
3. c
4. b
5. b

9
13
9
14
3

9
13
9
14
3

6. a
7. a
8. a
9. a
9. b

22
21
26
15
16

22
21
26
15
16

Učni uspeh
Izdelali

%

Povprečna ocena razreda Opombe

RAZREDNA STOPNJA RAKEK
26
100
opisne ocene
24
100
opisne ocene
15
100
4,6
12
86
3,8
24
100
4,4
28
100
4,2
RAZREDNA STOPNJA PŠ UNEC
9
100
opisne ocene
13
100
opisne ocene
9
100
4,7
14
100
4,6
3
100
4,6
PREDMETNA STOPNJA
22
100
4,3
21
100
4,0
26
100
3,9
15
100
4,0
16
100
4,1
SKUPAJ

2016/17
279
277
99,28 %
2015/16
276
273
98,91 %
2014/15
277
276
98,64 %
2013/14
278
276
99,37 %
2012/13
258
263
99,24 %
2011/12
263
263
100 %
2010/11
268
268
100 %
2009/10
281
281
279
99,29 %
2008/09
282
283
282
99,65 %
2007/08
266
267
266
99,60 %
2006/07
269
269
100 %
**
povprečna ocena na podlagi vseh zaključenih ocen

3

4,27**
4,20**
4,24**
4,25**
4,27**
4,21**
4,18**
4,26**
4,23**
povprečna ocena: 4,05*
povprečna ocena: 4,17*
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NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Nacionalne preizkuse znanja so opravljali učenci v 6. in 9. razredu.
Preglednica 1: Nacionalni preizkusi znanja – pregled dosežkov učencev 6. razreda v šolskem
letu 2016/17
Slovenščina

Matematika

Angleščina

Število učencev:

21

22

20

Povprečni dosežek v RS

51,61 %

49,42 %

57,35 %

Povprečni dosežek – šola

65,33 %

57,27 %

70,10 %

Razlika RS – šola

+ 13,72 %

+ 7,85 %

+ 12,75 %

Razlika RS – šola v letu 2015/16

- 0,46 %

+ 9,66 %

- 11.67 %

Devetošolci so opravljali nacionalne preizkuse znanja iz slovenščine, matematike in biologije.
Preglednica 2: Nacionalni preizkusi znanja – pregled dosežkov učencev 9. razreda v šolskem
letu 2016/17
Slovenščina

Matematika

Biologija

Število učencev:

31

31

31

Povprečni dosežek v RS

46,38 %

58,35 %

50,92 %

Povprečen dosežek-šola

52,10 %

77,87 %

63,04 %

Razlika RS – šola

+ 5,72 %

+ 19,52 %

+ 12,12 %

Razlika RS – šola v letu 2014/15

+ 8,29 %

+ 10,36 %

+ 6,38 % (zgodovina)

Razlika RS – šola (pri NPZ teh
+ 3,77 %
učencev v 6. razredu)

+ 11,66 %

Rezultati šesto- in devetošolcev naše šole so pri vseh predmetih visoko nad republiškem povprečjem.
Učiteljice so pripravile natančno poročilo o rezultatih NPZ-jev po nalogah in učencih in zapisale
predloge za izboljšanje.
Najvišji so rezultati pri matematiki v 9. razredu, in sicer kar 19,52 % nad slovenskim povprečjem.

4

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2016/17

REALIZACIJA PROGRAMA
A. POUK
Razred

Načrtovano število ur
Realizirano število ur
po predmetniku

% realizacije

1. r. (Unec)

700

697

99,57

2. r. (Unec)

735

735

100,00

3. r. (Unec)

770

771

101,13

4. r. (Unec)

822,5

822

99,94

5. r. (Unec)

892,5

891

99,83

1. a

700

699

99,86

2. a

805

805

100,00

3. a

770

770

100,00

3. b

770

769

99,87

4. a

822,5

821

99,82

5. a

892,5

890

99,72

6. a

892,5

886

99,27

7. a

875

869

99,31

8. a

892,5

888

99,50

9. a

816

856

104,90

9. b

816

853

104,53

13.022

100,39

SKUPAJ

12.972

Sredi šol. leta 2016/17 se je na šolo vpisal učenec Tim Šloselj ter iz naše šole izpisal učenec Tjaž
Miha Oblak.
Ob koncu šolskega leta se iz naše šole izpisujejo učenci:
- Karin Glaser (letos 2. a),
- Jan Urbar (letos 3. b),
- Lana Kondić (usmerjena v OŠPP),
- Samra Mulalić (usmerjena v OŠPP),
- Jan Glaser (letos 4. a),
- Valerija Šubelj Imerović (letos 6. a),
- Tilen Arnej Beber (letos 8. a).
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B. IZBIRNI PREDMETI
Načrtovano Realizirano
število ur
število ur

Izbirni predmet

% realizacije

Izbrani šport – odbojka

35

37

105,71

Kemija v življenju – KEŽ

32

32

100,00

Načini prehranjevanja – NPH

32

31

96,88

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

35

100,00

Sodobna priprava hrane – SPH

35

36

102,86

Šport za sprostitev – ŠSP

32

32

100,00

Šport za zdravje – ŠZZ

35

36

102,86

Turistična vzgoja – TVZ

35

34

97,14

511

100,20

SKUPAJ

510

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Izbirni predmet

Načrtovano Realizirano
% realizacije
število ur
število ur

Nemščina, 4. a

70

70

100,00

Nemščina, 5. a

70

70

100,00

Nemščina, 4. b, 5. b

70

70

100,00

Šport, 4. a, 5 .a

35

36

102,86

Šport, 6. a

35

35

100,00

TJA, 1. a

70

67

95,71

TJA, 1. b

70

71

101,43

TEH

35

35

100,00

Realizacija pouka je primerna. Večjih odstopanj po predmetih ni.
Snov je predelana po letnem načrtu, cilji so doseženi pri vseh predmetih. Tudi realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka je zelo visoka, realizacija DSP je 100 %.
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C. REALIZACIJA DNI DEJAVNOSTI:
Dnevi dejavnosti so bili v celoti realizirani po predvidenem vsebinskem in terminskem načrtu.
Manjše terminske spremembe so nastale zaradi usklajevanja prevozov oz. prostih terminov ali
slabega vremena. Ker so dejavnosti nadgradnja pouka, je kakovost merljiva s povezavo z vsebino učnega načrta.
Nenapovedano vajo evakuacije smo tako na matični kot na PŠ Unec izpeljali v petek, 7. 10.
2016.
Č. VZGOJNA PROBLEMATIKA NA ŠOLI
Tudi v tem šolskem letu je bilo veliko strokovnega dela vloženega v ozaveščanje o šolskih pravilih in hišnem redu. Trudili smo se slediti načrtovanim dejavnostim iz vzgojnega načrta, s katerimi
smo krepili pozitivno klimo.
Skupaj z učitelji smo izpeljali delavnico o motečih dejavnikih za učiteljski zbor, in sicer je učiteljem svetovalna delavka predstavila razliko med konfliktom in nasiljem ter ukrepanje ob zaznavi
nasilja, primer učenja empatije; skupaj smo pregledali Navodila ob zaznavi in za obravnavo vrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih in ukrepanje ob zaznavi vrstniškega nasilja;
izpostavili nekaj motečih dejavnikov (dežurstvo na avtobusu, odprta vrata stranišč in papirčki
okoli košev, nespoštljiv odnos do šolske lastnine) ter poiskali nekaj rešitev in skupnih usmeritev.
Imenovali smo tim za evalvacijo in prenovo Vzgojnega načrta ter ga znotraj delovne skupine in z
učitelji temeljito pregledali (izhodišča, stanje) in postavili smernice za delo. Učitelje smo ponovno opremili z znanjem, kaj vzgojni načrt je, čemu je namenjen, ter ponovili znanje Glasserjeve
teorije izbire. Med delavnicami smo pregledali cilje vzgojnega načrta ter ugotavljali, ali jih uresničujemo, se o tem pogovorili in iskali rešitve, nato pa smo tako učenci in učitelji kot starši pregledali dejavnosti za zadovoljevanje otrokovih potreb in jih modificirali. Pripravili smo predlog
prenovljenega vzgojnega načrta, ki je skrbno premišljen in v katerega so vpleteni vsi deležniki.
Razredno klimo je merila svetovalna delavka in v 6. a razredu izvedla tudi sociogram.
Učenci 6. a so se udeležili dvodnevnega tabora doživljajske pedagogike, kjer so spoznavali, kako
pomembno je sodelovati, se prilagoditi skupini in tako lažje doseči cilj. S takojšnjo povratno
informacijo so učenci izvedeli, kako so se ob njih počutili drugi, ali so bili uspešni in kako bi se
lahko še bolje izkazali.
V tem šolskem letu je v okviru razrednih ur v 4. a in 5. a razredu svetovalna delavka sledila programu delavnic Zavoda RAKMO. Spoznavali so sebe in se učili, v čem se razlikujejo od drugih ter
kaj imajo skupnega; pogovarjali so se o konfliktih in ugotavljali, da so posledica drugačnega
pogleda ali razumevanja, torej so se jih učili razumevati in reševati; pogovarjali so se o pomembnosti ohranjanja sodelovanja; pri sebi so prepoznavali jezo in se naučili nekaj metod primernega izražanja jeze; naučili so se izražati svoje občutke v obliki »jaz« stavkov, ob zaključku pa so se
odpravili v letno učilnico in preizkusili pridobljene veščine in znanja. Skupaj so premagali gordij-
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ski vozel, se miže postavljali v oblike geometrijskih likov in si ob zaključku leta podarili nekaj
lepih misli.
Za učence od šestega do devetega razreda je bila izvedena delavnica Safe.si, in sicer za učence
6., 7. in 9. razreda delavnica z naslovom Družabna omrežja, za učence 8. razreda pa Zasvojenost
z novimi tehnologijami.
V avgustu oziroma na začetku šolskega leta 2016/17 je bilo za učitelje organizirano predavanje
Nine Ane Jager z naslovom Pravna zaščita učitelja ter predavanje Natalije Komljanec z naslovom
Formativno spremljanje znanja. Učitelji so se strokovno izpopolnjevali tudi na predavanju Martine Hiti Vključevanje otrok z zmanjšano možnostjo gibanja v OŠ, sodelovali pa so tudi na strokovnem posvetu v VZ Planina na temo vedenjske težave otrok in mladostnikov.
Za starše in učitelje smo 16. 3. 2017 organizirali predavanje Miha Kramlija z naslovom Kemične
in nekemične odvisnosti.
Tudi letos smo se trudili dajati zgled ter učence naše šole učiti strpnega dialoga in reševanja
medsebojnih trenj ter spoštljivega odnosa 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 šol. leto 2016/17 in ugotovili, da je
bilo znotraj projektov ogromno medpredmetnega povezovanja, da so bila zastopana različna
področja; v sklopu obsežnega projekta Linpilcare smo že drugo leto dosegali cilje: višji nivo bralne pismenosti naših učencev, razvoj učiteljev, ki dozorevajo in spreminjajo svoj vzgojni pogled,
strokovno rastejo, se učijo drug od drugega, kritično prijateljujejo, profesionalni razvoj, učitelji
raziskujejo lastno prakso. Veliko truda smo vložili v akcijski načrt, vodili raziskovalne naloge in
bili mentorji … Presek projekta Linpilcare predstavlja zbornik, ki ga je šola izdala ob zaključku
projekta in ga je deloma predstavila tudi na mednarodni konferenci v Ljubljani. Pregledali smo
delo znotraj različnih projektov v letu 2016/17 ter ugotovili, da se ideje enega projekta vključujejo v druge projekte – mreženje.
Še naprej bomo sledili postavljenim prioritetam: področje nenasilne komunikacije, zaznavanje in
odkrivanje nasilja, varnost na internetu, projekt Prostovoljstvo, projekt Bralna pismenost in razvoj slovenščine, mednarodni projekti (Erasmus +, Švedska) ter pridobitev mednarodnega statusa Unesco. Komunikacija s sodelavci poteka na profesionalnem nivoju, prav tako je uspešna
komunikacija s starši, vendar je potrebno na partnerskem odnosu z njimi še veliko narediti. Prav
tako je potrebno še delati v zvezi s klimo in odnosi s sodelavci. Na matični šoli je bilo veliko truda vloženega v postavitev letne učilnice za šolo, pridobivanje ponudb za nova vrata v glasbeni
učilnici, na PŠ Unec pa v urejanje šolskega vrta ter nakup novih nogometnih golov.
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,
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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 3 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 individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredelimo učenčeve moteče dejavnosti, kaj od njega pričakujemo, kako mu lahko kot šola
pomagamo in kakšni ukrepi sledijo ob morebitnem ponavljanju motečih dejavnosti. Veliko truda, energije in časa vlagamo v preventivo, želimo prepoznati najmanjša trenja, da se ta ne bi
razvila v večjo vzgojno problematiko.

Menim, da imamo na šoli ustrezno delovno disciplino, zaradi katere se učenci počutijo dovolj
varne, hkrati pa smo zelo senzibilni, zato smo tudi šolsko leto 2016/17 zaključili uspešno.

D. PROJEKTI, PRIREDITVE
Vse načrtovane prireditve so bile izvedene po LDN.
1. septembra 2016 smo slovesno, skupaj z županom Občine Cerknica, g. Markom Ruparjem, pozdravili prvošolce na matični šoli in na PŠ Unec.
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OPIS
Šolski prag matične šole
je na Rakeku prvič prestopilo 26 prvošolcev in
prvošolk. Že pred vhodom v šolo jih je pozdravil kuža Pazi, v šoli
pa sta jih pričakali učiteljica Karmen Petrič in
vzgojiteljica Tatjana
Svet. Lili in Bine, čebelici iz naših učbenikov, sta jih sprejela in jim pokazala nekaj utrinkov iz šole. Ker je to res slavnosten dan, sta starše in prvošolce
nagovorila ravnateljica in gospod župan.
Na PŠ Unec smo medse sprejeli 10 prvošolcev. S spodbudnimi
besedami in prijaznim pozdravom sta jih nagovorila tudi
ravnateljica, mag. Anita Knez, in župan Občine Cerknica, Marko
Rupar. Vsem želimo veliko uspehov na njihovi novi poti.

DATUM
1. 9. 2016

DOGODEK
Sprejem prvošolcev

1. 9. 2016

Sprejem prvošolcev na PŠ
Unec

9. 9. 2016

Žogarija –
FINALE

V petek, 9. septembra, se
je na Bledu odvijala zaključna prireditev Žogarija
2016/2017. Na njej so nastopili tudi učenci naše šole
in osvojili 2. mesto na
državnem nivoju.

12. 9. 2016

Svetovni dan
prve pomoči

V ponedeljek, 12. 9. 2016, smo obeležili svetovni dan prve
pomoči. V podaljšanem
bivanju 1. skupine na
Rakeku smo s pomočjo
nekaterih medicinskih
pripomočkov ponazorili
nudenje prve pomoči.
Učenci so se vživeli v različne vloge, od pacienta do zdravnika. Spoznali smo, da otroci
marsikaj vedo. Tudi v podaljšanem bivanju na Uncu smo se ob
svetovnem dnevu prve pomoči preizkusili v nudenju le-te. Otroci
so med igro spoznali, kako se lahko z reševalno folijo zavarujemo
pred mrazom ali vročino, ter prikazali povijanje ponesrečencev.
Ponovili pa smo tudi, kako je treba pravilno ukrepati ob nujnih
primerih.
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12. 9. 2016

Svetovni dan
prve pomoči v
tretji skupini
OPB

13. 9. 2016

Predtekmovanje za oddajo
Male sive celice

21. 9. 2016

Otvoritev učilnice v naravi ob
svetovnem
dnevu miru

V tretji skupini OPB smo se
veselo zabavali ob praktičnem
prikazu nudenja prve pomoči.
Otroci so v šolo prinesli svoje
plišaste živali, ki smo jih obvezovali in povijali. Skozi igro
smo pokazali, kako se obnašamo v nujnih primerih in
kdaj moramo poklicati nujno
medicinsko pomoč.
Predtekmovanja za Male sive celice primorske regije se je v
torek, 13. 09. 2016, udeležilo 25 ekip iz 13-ih šol. Tekmovalci so
se morali najprej izkazati na
pisnem delu, nato pa se je
najboljših 8 ekip (vendar le
po ena iz iste šole) pomerilo
še v ustnem delu. V oddajo
MSC so se uvrstile 4 ekipe,
med katerimi je bila tudi
naša ekipa, ki so jo sestavljali Miloš Aleksić, Nik Istenič, Tara Meta Gärtner. Tudi ostali dve
naši ekipi sta pokazali veliko znanja na pisnem delu, vendar pa se
zaradi pravil MSC nista uvrstili v ustni del.
Pohvalo si zaslužijo tudi učenci 8. a razreda, ki so pomagali pri
pripravi in izvedbi predtekmovanja, ter ostali nastopajoči.
21. septembra obeležujemo svetovni dan miru, hkrati pa v okviru svetovne akcije
ENO –
DREVESIJA
DA stremimo k
cilju, da do
leta 2017
Zemlji
vrnemo 100 milijonov dreves.
Na ta dan smo posadili sadiko hrasta, ki bo čez nekaj let s svojo
bogato krošnjo delal senco učencem in učiteljem v naši novi,
težko pričakovani učilnici pod krošnjami.
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19., 20. 9.
2016

Tabor doživljajske pedagogike
za 6. a

Učenci 6. a so po opravljenem naravoslovnem
dnevu v Rakovem Škocjanu ponedeljek, 19., in
torek, 20. septembra,
preživljali skupaj v Zelški
koči in se ob igrah doživljajske pedagogike bolje
spoznavali, povezovali, se
učili sodelovati, zaupati, razvijali občutek za druge in bili veliko
časa aktivni na prostem.

27. 9. 2016

Hiška eksperimentov

3. 10. 2016

Šolska himna

V torek, 27. 9. 2016, je našo šolo obiskala Hiška eksperimentov.
Ob 8.00 uri je ga.
Andreja Perat otvorila
in predstavila projekt,
učenci našega pevskega
zbora pa so poleg slovenske himne zapeli še
himno Hiške eksperimentov in našo šolsko
himno. Nekaj besed sta
nam namenila tudi ravnateljica, mag. Anita Knez, in župan Marko
Rupar, saj je bila Občina Cerknica zlati pokrovitelj tega projekta.
Po otvoritvi pa so učenci po razredih obiskali delavnice z mnogimi eksperimenti, odvila pa sta se tudi dva eksperimentalna
šova. Od 14.00 do 16.00 so eksperimentalne delavnice obiskali
tudi starši, stari starši in ostali krajani. Otvoritev in delo v učilnicah ter eksperimentalna šova si lahko ogledate tudi na spletni
strani Hiše eksperimentov.
Letos je naša šola dobila ŠOLSKO HIMNO.

7. 10. 2016

Dan otroka

Ob dnevu otroka smo v 1. skupini v podaljšanem bivanju ustvarjali s prstnimi barvami.
Sprva so bili učenci bolj
previdni in so v barvo
pomočili le prstke,
potem pa so se opogumili in v barve potopili
tudi dlani. Nad barvami
in mešanjem barv so bili
zelo navdušeni.
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3. 10.–7.
10. 2016

Teden otroka
na PŠ Unec

V tednu otroka (3. 10.- 7. 10.
2016) smo na podružnični
šoli otrokom podaljšanega
bivanja namenili še posebno
pozornost. Zlasti veselo je
bilo v četrtek, ko smo na
travnatem igrišču izvedli
športne igre.

7. 10. 2016

Stara igr(ač)a za
novo veselje

10. 10.–16.
10. 2016

Simbioza Giba
2016

S hitrim
tempom
življenja se
je tudi življenje otrok
zelo spremenilo.
Stvari hitro
zastarijo in
postajajo
otrokom nezanimive, na drugi strani pa so otroci zasuti z novostmi, ki so jim predstavljene tako, da so jim neizmerno
všeč. Zaradi tega smo se na šoli odločili, da v okviru Unesca izvedemo projekt menjave iger, igrač in športnih rekvizitov, ki so še
uporabni, a jih otroci ne uporabljajo več, ker so se jih naveličali.
V petek, 7. 10., smo 5. šolsko uro z učenci 1. triade naredili tržnico, na kateri so si ob prijetnem druženju izmenjavali igrače,
igre, knjige in športne rekvizite. Z nasmeški na obrazih so se z
“novimi” igračami igrali v podaljšanem bivanju, nato pa z igro
zagotovo nadaljevali še doma. S tem projektom smo hkrati obeležili tudi teden otroka.
V tednu med 10. in
16. oktobrom se je
naša šola pridružila
vseslovenski akciji
Simbioza Giba 2016
in širjenju sporočila
o pomenu vsakodnevnega gibanja za
naše zdravje in
kakovostno življenje.
Stari starši so se pri urah športa pridružili svojim vnukom in se
preizkusili v različnih medgeneracijskih športnih igrah. Nekateri
pa so se udeležili tudi pohoda na podružnični šoli na Uncu kot
tudi na Rakeku, kjer so učiteljice prvega in drugega razreda
pohod izpeljale kljub dežju. Teden medgeneracijskega povezovanja je bil tako izredno živahen in je našo šolo napolnil z veliko
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14. 10.
2016

DROBTINICA –
majhna pomoč
za velike stiske

18. 10.
2016

Bruhajoče buče
in sluzasta
čarovnija

21. 10.
2016

Unescov tujejezični recital v
Škofji Loki

9. 11. 2016

Plakat miru 2016
– Praznujmo mir

dobre volje in pozitivne energije.
V petek, 14. 10. 2016, se je naša šola v sodelovanju z Rdečim
križem Cerknica vključila v mednarodno akcijo DROBTNICA, s
katero zbiramo
prostovoljne prispevke, namenjene
plačilu šolske prehrane za družine v
socialni stiski. Ekipa
prostovoljcev; Lara
Istenič, Miloš
Aleksić, David Pivk
in Tara Meta Gartner, je na stojnici v Mercator centru v Cerknici
ponujala domače mešane piškote, kruh in hruške. Piškoti so bili
pečeni v šolskih kuhinjah, prispevale pa so jih tudi članice društva
Klasje Cerknica.
V torek, 18. 10. 2016, smo pri izbirnem predmetu Kemija v
življenju pripravili presenečenje
za učence 1. skupine
podaljšanega bivanja na Rakeku.
Zatemnili smo prostor in prižgali
svečke ter pričeli s
pripovedovanjem hudomušne
zgodbe o treh bučah, ki so prav
na ta dan spregovorile. Poleg
vznemirljivih buč smo pripravili
tudi nekaj barvnih “sluzijev” in ustvarili pravo sluzasto čarovnijo.
V petek, 14. oktobra 2016,
sta se naši učenki 9. razreda,
Irena Gnezda in Maša
Gorjanc, udeležili
nacionalnega projekta
Jezik – kultura in tradicija.
Namen projekta je poudarek
na pomenu rabe tujih
jezikov skupaj z rabo materinščine.
Na letošnjem recitalu je sodelovalo 16 osnovnih in srednjih šol.
Irena in Maša sta pripravili vokalno skladbo, ki na humoren način
opisuje prehranjevalne navade v današnjih časih.
Tematika recitala je sicer vsako leto drugačna. Letošnje leto je
Organizacija združenih narodov razglasila za mednarodno leto
stročnic z namenom povečanja ozaveščenosti javnosti o
prehranskih koristih zrnatih stročnic. V povezavi s temi poudarki
je bila torej letošnja osrednja tema HRANA.
Tudi v letošnjem letu
smo se pod pokroviteljstvom Lions kluba Tivoli
udeležili likovnega
natečaja Plakat miru
2016. Učenci šestih,
sedmih in osmih razredov so razmišljali in ustvarjali na temo Praznujmo mir. Plakati so
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nastajali od sredine septembra, z delom pa smo zaključili zadnji
teden v oktobru. Na slovenski izbor Plakata miru sta se uvrstila
izdelka Zale Stražišar in Zarje Ileršič.
V četrtek, 17. 11. 2016, smo se na OŠ Borcev za severno mejo v
Mariboru udeležili okrogle mize, na kateri smo učenci v
pogovoru razmišljali o junaških dejanjih Rudolfa Maistra ter jih
povezovali z današnjim časom. Govorili smo o domoljubju, kaj si
mladi prestavljamo pod tem pojmom, o junakih današnjega časa,
o skrbi za
slovenski jezik, v
katerega
nezadržno
prihajajo tujke.
V pogovoru smo
sodelovali učenci
štirih šol, ki so
tesno povezane z
Maistrom: OŠ iz
Kamnika, kjer se
je rodil, OŠ iz Šentilja in Maribora, kjer so se dogajala njegova
junaštva, in iz naše šole, ki je povezana z njegovo smrtjo.
V besedi domoljubje se skrivata DOM in LJUBEZEN, vrednoti, ki
nam mladim zelo veliko pomenita. Tako imamo mladi in Rudolf
Maister veliko skupnega.

17. 11. 2016

Okrogla miza
»RUDOLF
MAISTER ZA
SODOBNI ČAS IN
MLADE«

25. 11. 2016

MALE SIVE CELICE V petek, 25. 11. 2016, se
je 27 učencev, večinoma
devetošolcev, odpeljalo
v Ljubljano na RTV navijat za ekipo naše šole, ki
je nastopila v oddaji
Male sive celice. Kako je
šlo Milošu Aleksiću, Niku Isteniču in Tari Meti Gärtner, smo si
lahko ogledali 24. decembra 2016 na 1. programu TV Slovenija.
Kot navijači so vsi sodelovali tudi v VIP oddaji, med katero so se
v kvizu pomerile znane osebnosti. Kako je šlo njim, smo si lahko
ogledali 31. decembra 2016 na TV Slovenija.
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27. 11.–2.
12. 2107

Stem by Art

V sredo dopoldne so vsi sodelujoči učenci v mestni hiši v Pragi
predstavili, kaj so na njihovih šolah izdelovali na temo “3D
model”. Srečali so se tudi s slovenskim veleposlanikom na Češkem, gospodom Leonom Marcem. Po kosilu so se odpravili raziskovat stari del Prage. Po večerji so se odpravili na tekmovanje v
mini golfu. Tilen Švigelj je osvojil bronast pokal, Primož Jernejčič
pa zlatega.
V četrtek dopoldne so učenci ustvarjali v delavnicah, v katerih so
oblikovali 3D hologram ter se igrali s 3D aplikacijami. Po kosilu pa
so si ogledali čudovite zbirke tehničnega muzeja ter film Fantastic Beasts and Where to Find Them.

28. 11. 2016

Razpis (PO)MISLI
NA OTROKE,
VOZI VARNO

30. 11. 2016

Adventni venčki

Učenci 3. a
razreda so
sodelovali v
projektu, ki
ga je razpisal SVET24
na temo
(PO)MISLI
NA
OTROKE,
VOZI VARNO, v okviru katerega so narisali risbice na temo »JAZ V
PROMETU«. Risbice so bile objavljene na portalu www.svet24.si,
kjer je bilo omogočeno tudi glasovanje.
Učenci so za nagrado dobili DVOJNE PERESNICE Zavarovalnice
Triglav.
Prostovoljke predmetne
stopnje so
se zadnje
tri tedne v
večernem
času zbirale v gasilskem
domu na Uncu. Ob prijetnem kramljanju, petju in poslušanju
glasbe so ustvarjale adventne venčke. Osnovo so v dopoldanskem času naredile pridne starejše gospe, učenke pa so jih okrasile s svečkami in drugim materialom, ki je bil na voljo. S temi
delavnicami so podprle PGD Unec pri zbiranju finančnih sredstev
za nakup defibrilatorja (AED).
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November
2016

3D model šolskega raka

1. 12. 2016

Novoletne delavnice s starši

19.11.–3. 12.
2016

BOŽIČNE
DELAVNICE

V mesecu novembru smo prostovoljci devetih razredov
s tremi ostalimi
učenci predmetne
stopnje in z mentorico Antonijo Šlajnar izdelovali 3D
model raka. Namenjen je bil za maskoto v kvizu Male sive celice, v katerem smo
sodelovali, v projektu Erasmus+, projektu Otroštvo podaja roko
modrosti ter za druge šolske namene.
Izdelovanje raka je potekalo po pouku, vodil pa ga je g. Vasilij
Škrlj. Rakovo ogrodje in knjigo smo naredili iz žice in ju prekrili s
papirjem. Ko sta bila modela suha, smo ju prebarvali z akrilnimi
barvami ter premazali z vodnim lakom. Položili smo ju na leseno
podlago. Tako predstavljata logotip naše šole.
December smo v
1. triadi začeli
praznično in
ustvarjalno. V
četrtek, 1.
decembra, smo
popoldan namreč
izvedli težko pričakovane novoletne delavnice s starši. Pri prvošolcih in drugošolcih so nastale
čudovite smrečice in voščilnice, pri tretješolcih pa navihani snežaki. Več si lahko ogledate v fotogaleriji.
Tri zaporedne sobotne
dopoldneve, od 19. 11.
do 3. 12. 2016, so prostovoljke naše šole preživljale ustvarjalno.
Zbirale so se pri gospe
Ani Ivančič v Slivicah, ki
je predsednica Društva
Klasje. Ta se je odločila,
da bo znanje izdelovanja božičnih figuric prenesla na mladino. Na 1. delavnici so pod njenim vodstvom nastajali simpatični angelčki iz testenin, ki jih je Društvo Klasje porabilo
za darila. Ana je učenkam poklonila unikatne hiške za jaslice,
kamor bodo postavile figurice, ki so jih oblikovale na 2. delavnici.
Doma so jih še okrasile in pripravile za razstavo, ki jo je organiziralo Društvo Klasje 17. in 18. decembra 2016 v gasilskem domu
na Uncu.
3. delavnici se je pridružil tudi Lenart Skuk. Ustvarjali so jaslice v
orehovi lupini. Te bodo poklonili starejšim osebam v svojem kraju.
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2. 12. 2016

Logo STEM by
ART

Največ glasov na spletnem glasovanju je dobil logo Maše
Gorjanc. Z nekaj popravki je od januarja 2017 naprej postal
uradni logotip našega projekta STEM by ART. Čestitamo!
3. 12. 2016

Miklavžev sejem
bil je živ … tudi za
nas

V soboto, 3. decembra 2016, je v Mercator centru v Cerknici ter
na Rakeku pred pošto potekal Miklavžev sejem. Na njem se je
uspešno predstavila tudi naša šola – OŠ »Jožeta Krajca« Rakek.
Obiskovalcem sejma smo ponudili voščilnice, magnetke, novoletne aranžmaje ter piškotke in parkeljne.
V izdelke je bilo potrebno vložiti veliko truda. Več tednov smo se
učenci zadnje triade po pouku pridno zbirali na delavnicah in kot
po tekočem traku izdelovali magnetke, voščilnice in aranžmaje. V
zadnjem tednu smo pekli piškote in parkeljne. Večino smo spekli
v šoli, veliko pa tudi doma. Potrebno je bilo le še vse lepo zaviti in
se odpraviti na sejem.
V soboto smo že zgodaj zjutraj pripravili stojnico. Obiskalo jo je
zelo veliko ljudi in izdelkov je bilo iz minute v minuto manj. Zbrali
smo precej donacij, za kar se vsem, ki so nam namenili kakšen
evro, iskreno zahvaljujemo. Izkupiček bo namenjen izmenjavi
učencev osmega razreda naše šole z učenci mednarodne šole iz
Švice, ki bo potekala v maju 2017.
Z udeležbo na Miklavževem sejmu smo zelo zadovoljni, še posebej veseli pa smo, ker je bil naš trud nagrajen z vašimi donacijami
in pohvalami.
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13. 12. 2016

Prihod luči

9. 12. 2016

Ogled biatlonske
tekme na Pokljuki

15. 12. 2016

Nominacija za
priznanje Blaža
Kumerdeja

V torek, 13. 12. 2016, so učenci otroškega in mladinskega pevskega zbora in učenci glasbeniki v očarljivem programu obiskovalce prireditve popeljali v čas pričakovanja praznikov.
Prireditev Prihod luči je potekala že drugo leto zapored in je
namenjena vzdrževanju sodelovanja s Švedsko in širjenju obzorja
učencev, ki svojim mednarodnim vrstnikom predstavljajo svoje
običaje, hkrati pa spoznavajo njihove.
Sveta Lucija ima za Skandinavce poseben pomen, saj v temačnih
in hladnih dneh prinaša luč, upanje na tople praznike in medse-

bojno povezanost. Po prireditvi so obiskovalci lahko poskusili
značilne ingverjeve piškote in brezalkoholni ‘glögg’ ter prijetno
pokramljali.
V petek, 9. 12.
2016, smo
učenke in
učence obveznih in neobveznih izbirnih
predmetov s
področja športa peljali na
ogled tekme svetovnega pokala v biatlonu, ki je potekala na
Pokljuki. Brezplačen prevoz in ogled tekme je otrokom omogočila
Zavarovalnica Triglav.
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je bila nominirana za visoko priznanje
Blaža Kumerdeja za najbolj inovativno šolsko učno okolje na
Notranjskem. Že sama nominacija je vodstvu in učiteljem šole
pomenila priznanje za njihovo strokovno delo.
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16. 12. 2016

Dan človekovih
pravic v Cankarjevem domu

V petek, 16. decembra, sta se
dva člana Unesco kluba z
mentorico udeležila 17. srečanja UNESCO ASP net mreže šol
Slovenije. Dogodek se je odvijal v Cankarjevem domu. Na
srečanju smo obeležili enega od najpomembnejših UNESCO svetovnih dni – DAN ČLOVEKOVIH PRAVIC. Po registraciji in uvodnem nagovoru nacionalnega koordinatorja smo si ogledali zanimivo, poučno in hudomušno predstavo Akord za akordom. V
nadaljevanju so potekale dejavnosti v obliki različnih delavnic, ki
so se preko različnih čutov in področij dotikale pomena človekovih pravic. Učenca Irena in Erik sta sodelovala v delavnicah
WorldCafe, ki so jih vodili prostovoljci Društva za ZN. Razglabljali so o mladim zanimivih temah: o participaciji mladih, cenzuri in
vključevanju mladih v družbo.

23. 12. 2016

Novoletni vrtiljak

23. 12. 2016

Proslava pred
novoletnimi prazniki

Vsi učenci naše šole so
se zadnji šolski dan
zavrteli na novoletnem vrtiljaku. Učenci
so se porazdelili v
starostno mešane
skupine in obiskali 23
različnih postaj. Na
njih so »bottle flipali«,
metali zamaške v
koše, izdelali aviončke, se kepali, premagali pajkovo mrežo, skakali čez veliko kolebnico, vlekli sani Dedka Mraza, odigrali računalniško igrico, drsali na volni, prestavljali prvošolce, zabijali na
koš, spoznavali jamarski klub Rakek, odigrali tombolo in še in še
… Najpomembnejše pa je, da so si učenci v skupinah med seboj
pomagali in skrbeli drug za drugega ter seveda uživali.
Na Podružnični šoli Unec so učenci 4. in 5. razreda pod okriljem
njihove razredničarke pripravili izjemno proslavo pred prihajajočimi prazniki. Poslušali smo igranje na različne instrumente, prelepe skladbe ter petje otrok, ki so nam tako vsem skupaj zaželeli
lepe praznike. Obiskala nas je tudi ravnateljica šole, ki nam je
namenila nekaj prijetnih besed ob prazniku države in božiču ter
bližajočem se novem letu.
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18. 1. 2017

Razstava društva
Tačke pomagačke

V sklopu projekta Tačke pomagačke smo v jedilnici pripravili razstavo fotografij terapevtskih psov iz društva Tačke pomagačke.

31. 1. 2017

Pomoč pri tomboli v DEOS Cerknica

1. 2. 2017

2. a v šolski knjižnici

7. 2. 2017

Obeležitev slovenskega kulturnega praznika

David, Zala, Jelena,
Katja, Adrijana in Lara
so se udeležili tombole
v domu starostnikov v
Cerknici.
Ne, niso sodelovali s
svojimi lističi, ampak so
starostnikom pomagali
spremljati potek igre,
obkrožiti kakšno številko in zakričati tombola.
Bilo je prijetno. Učenci povedo, da je to super izkušnja, ki si jo
želijo ponoviti.
V okviru
pouka KIZ
sta nas obiskali Tačka
pomagačka
Kasha in
njena vodnica Sonja.
Bilo je zelo
poučno in
tudi zabavno!
Ob slovenskemu kulturnemu prazniku smo na šoli pripravili lep
kulturni program. Obiskal nas je tudi Boštjan Gorenc (Pižama),
slovenski raper, igralec, komik in prevajalec, ki nam je s svojim
nastopom polepšal dan.
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10. 2. 2017

Muzejske delavnice

V petek, 10.
februarja, so
učenci 6. a
razreda
ustvarjali v
muzejskih
delavnicah.

13. 2. 2017

Podari nam modro srce 2017

Naša šola tudi letos podpira vseslovensko akcijo Podarite nam
modro srce, ki jo organizira Nivea skupaj z ZPM Slovenije in s
katero na poti do izobrazbe pomagamo otrokom iz socialno šibkejšega okolja.
Učenci 4. in 5. razreda podaljšanega bivanja z mentorico Marijo
Opeka in učenci 7. a z mentorico Antonijo Šlajnar so ustvarjali
modra srca in jih obesili na ogled na stojnico v šolski jedilnici.
Skupina učencev 8. a je svoje izdelane srčke z mislimi na lepšo
prihodnost podarila Domu starejših v Cerknici in jih na ogled
nalepila na stekleni del njihove jedilnice.

14. 2. 2017

Delavnica
ČUSTVA

Učence 1. in 2. razreda matične in podružnične šole je obiskala
Julija Perko, vodja Večgeneracijskega družinskega centra v Cerknici.
Učencem je skozi zgodbo o veveričku Viktorju pomagala razumeti, kako vse se lahko počutimo, nato pa so učenci prepoznavali
čustva z obrazov ter tudi iz tona in barve glasu.
Nekatera čustva smo lažje prepoznali, nekatera pa so nam delala
težave. Kako pa vi izražate pogum?
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16. 2. 2017

Ljubezen v 3. b

24. 2. 2017

Mednarodni
natečaj Lidice –
Travel

14. 3. 207

Razstave tretješolcev v DEOS
Cerknica

16. 3. 2017

Območna revija
otroških in mladinskih pevskih
zborov “Pastirčkova pesem
2017”

11. 4. 2017

Spoznavanje globalnega problema – begunci

Učenci 3. b so ob valentinovem ustvarjali ter razmišljali o ljubezni. Spodaj si lahko preberete nekaj njihovih izjav in si ogledate
njihove slikovne izdelke.
KAJ JE LJUBEZEN?
Ljubezen je lepa. Prijateljstvo. Ko imaš rad
fanta ali punco. Ljubezen je, ko se moški in
ženska poročita in se poljubita. Ko te nekdo ljubi. Ljubezen je, ko
se imata dva zelo rada. To, kar ti je všeč, kar čutiš v srcu. Da
pomagaš nekomu v stiski. Ljubezen je, ko se fant in dekle zaljubita.
V letošnjem letu na natečaju s svojimi izdelki sodeluje 20 učencev petega
razreda.
Učenci v 3. b zelo radi
ustvarjajo in s svojimi
izdelki redno osrečujejo
tudi stanovalce doma
starejših v Cerknici. Pano
v avli je namenjen razstavi njihovih izdelkov, ki si
jih stanovalci z veseljem
ogledujejo. Učenci so zato
prejeli zahvalo in fotografijo. Pozornost je osrečila tudi njih.
V četrtek, 16. 3. 2017, smo
se z otroškim in mladinskim
pevskim zborom predstavili
na območni reviji pevskih
zborov v Starem trgu pri
Ložu. Skupno se je na odru
predstavilo 45 učencev naše
šole. Izvedli smo šest skladb
različnih glasbenih žanrov.
Po oceni strokovnega spremljevalca revije – skladatelja in glasbenega pedagoga, gospoda Tomaža Habeta, – so se tako pevci
otroškega kot pevci mladinskega zbora uvrstili naprej, na regijsko
tekmovanje.
Pri pouku domovinske in
državljanske kulture ter
etike smo spoznavali globalne probleme. Posvetili
smo se beguncem. S
pomočjo igre begunec, ne
jezi se so učenci spoznali,
s kakšnimi nevarnostmi se
morajo spopadati ljudje,
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ki prihajajo v Evropo, da bi živeli v miru, brez vojn. Učenci so ugotovili tudi, kdo je begunec in kdo migrant, spoznali, koliko beguncev je po svetu, kateri so vzroki za begunstvo, in razpravljali o
tem, kaj lahko vsak posameznik stori, da prispeva košček k boljšemu sprejemanju beguncev.
Velik del šolskega leta je za nami, prišla je pomlad in z njo
Pomladna prireditev. Gledališki krožek nam je skupaj s pevskim
zborom pripravil odrsko uprizoritev, v kateri so nas popeljali v
deželo Lepo in prav. Učenci 3. razreda so razmišljali, kaj vse je
škoda, ter nam zaplesali v brazilskem ritmu. Dunja nam je
zaigrala na klarinet, Luka pa na harmoniko. Učenci 1. in 2.
razreda so nam s plesom pokazali, kako kroži in se vrti Zemlja.
Učenci 4. in 5. razreda so razmišljali o bratih in sestrah, o
obnašanju, vrtenju Zemlje in o prijateljih. V njihovih glavah je
nastala tudi koreografija Plesni dinamit, s katero so zaključili
prireditev.

11. 4. 2017

Pomladna prireditev na Uncu

21. 4. 2017

Noč knjige

Noč knjige s Tačkami na PŠ “Rudolfa Maistra” Unec.

22. 4. 2017

UNESCO –
Vzgajamo zelišča

Zeliščna pot – družabna igra
Igra je namenjena dvema ali več igralcem. Ustvarili so jo učenci,
ki obiskujejo krožek Vzgajamo zelišča.

26. 4. 2017

Obisk Doma starejših občanov v
Cerknici

Mesec je naokoli in zopet smo se dobili v Domu starejših v Cerknici. Uroš, Adelisa, Neja in Erik so krajšali čas starostnikom in jim
pomagali pri obkrožanju številk na tombolskih lističih. Po končani
tomboli so starostnikom z barvnimi svinčniki orisali roke in nanje
zapisali njihova imena. S tem so jim pomagali pri projektu Skupaj
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smo večji, v katerega so vključeni.

9. 5. 2017

MASTERCHEF
izziv OŠ Rakek

15. 5. 2017

Pomoč upokojenki

18. 5. 2017

35. Petkovškova
likovna kolonija

18. 5. 2017

Žogarija v Cerknici

Dne 8. in 9. 5. 2017 je na Osnovni šoli “Jožeta Krajca” Rakek
potekal MASTERCHEF IZZIV. Učenci, ki obiskujejo izbirna predmeta NPH (Načini priprave hrane) in SPH (Sodobna priprava hrane),
so imeli na razpolago le 20 minut časa za pripravo jedi po lastni
izbiri. Pri izzivu so pokazali vsa znanja in veščine, ki so se jih pri
izbirnih predmetih tudi naučili. Njihove jedi je ocenjevala dvočlanska komisija.
Na podlagi dobljenih rezultatov sta bila razglašena zmagovalca –
GREGOR in DEJAN, ki sta
za nagrado prejela masterchef predpasnik. Potrebno je omeniti, da je
prav vsak učenec predstavil unikatno jed in da
so med tekmovanjem
pokazali samostojnost, zavzetost in odločnost.
Gregor je zmagal z ocvrtim piščancem, ki bi mu ga zavidala marsikatera gospodinja, medtem ko je Dejan pripravil izvrstne testenine carbonara, na katere bi bili ljubosumni celo naši sosedje
Italijani.
Mlada prostovoljca Erik in Anej
iz 9. a sta si eno
popoldne vzela
čas in obiskala
upokojenko
Zmago Raljevič.
Pomagala sta ji
pripraviti zemljo
na njenem vrtičku za nadaljnje sajenje zelenjave. Delo jima je šlo
dobro od rok, saj sta navajena domačih del. Ob okusni malici jima
je Zmaga povedala še marsikaj zanimivega.
Učenca Tia Vukelič in David
Pivk sta se udeležila Petkovškove likovne kolonije
na OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Namen kolonije je
ustvarjalno srečanje likovno nadarjenih učencev
osnovnih šol ter oddelkov z nižjim izobrazbenim standardom ter
njihovih mentorjev.
Žogarija nas je pozdravila na sončen in vroč majski dan na parkirišču v Cerknici. Polni pričakovanj in elana smo se z avtobusom
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podali na pot: 10 razigranih učencev OŠ “Jožeta Krajca” Rakek ter
10 novincev iz PŠ Rudolfa Maistra. Učenci so se pomerili v več
različnih disciplinah – nogomet 3:3, vragolije žogarije, tudi vi,
profesor, kviz znanja, spretnostne igre ipd. Od prvega do zadnjega so se borili do zadnjega atoma moči in na vročem asfaltu pustili srce in dušo. OŠ “Jožeta Krajca” Rakek si je tako “prižogala”
naziv vice prvakov, učenci PŠ Rudolfa Maistra Unec pa prav tako
niso razočarali s 5. mestom. Nasmejani in s polnimi želodčki
zdravih dobrot smo se prešerne volje vrnili nazaj na šolo.

23. 5. 2017

Dan ljubezni

V torek, 23. 5. 2017, se je mladinski pevski zbor naše šole priključil vseslovenskemu projektu Dan ljubezni. Dogodek se je odvijal v
Cerknici. Ob zaključku dogodka smo točno ob 18. uri skupaj z
legendarno skupino Pepel in kri zapeli njihovo najbolj znano
skladbo, Dan ljubezni.
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25. 5. –
28.5. 2017

Mednarodna
izmenjava –
Švica

V času od 18. 5. – 21. 5. 2017 smo bili gostje švicarskih učencev
na štiridnevni mednarodni izmenjavi. Naši učenci so spoznali
švicarski način življenja in izobraževanja in se pobližje srečali tudi
s kulturami in običaji drugih narodov.
V zadnjem tednu v maju smo izpeljali še drugi del letošnje mednarodne izmenjave. Štiri dni smo na šoli in na svojih domovih
gostili švicarske učence, ki so z našimi osmošolci sodelovali v
sklopu mednarodne izmenjave učencev in Unesco projekta Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost.
V teh dneh so učenci spoznali in doživeli marsikaj novega: raziskovali so Rakek in se preizkusili v različnih izzivih, sodelovali so pri
različnih delavnicah – pekli so pecivo, plesali folkloro in igrali na
orffove inštrumente, naučili so se nekaj cirkuških veščin, preizkusili so se v starih slovenskih družabnih igrah, spoznavali značilnosti milnice in suhega ledu, izdelali slivniško čarovnico, ustvarjali
kolaž na temo človekovih pravic, za svoje sovrstnike pripravili
angleške igre o Sloveniji/Švici, izdelali kozolec in panjske končnice. Ogledali smo si lepote Pirana, Rakovega Škocjana, Postojnske
jame in Predjame ter Ljubljane. S starši naših učencev smo pripravili tudi skupen zaključek te izmenjave, in sicer sobotno druženje s piknikom. Celotnemu dogajanju in lepotam Slovenije je svoj
prispevek dodalo še izredno lepo vreme.

28.5.2017

Dnevi notranjskega parka

Sedmošolci so na dnevih Notranjskega parka ponudili krhko
domače pecivo, ki so ga pripravili s pomočjo mentoric z namenom, da že zberejo nekaj sredstev za organizacijo mednarodne
izmenjave s Švedsko, ki bo potekala v prihodnjih dveh šolskih
letih. Na stojnici je bilo živahno, saj smo si jo delili z učenkami OŠ
Cerknica.
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29. 5. 2017

Stem By art –
ERASMUS +

V ponedeljek dopoldne smo na Osnovni šoli “Jožeta Krajca”
Rakek pričakali učence in učitelje iz Romunije, Bolgarije in Grčije.
Po kratkem sprejemu smo jim razkazali našo šolo. Pozneje pa so s
pomočjo zabavnih nalog Check point raziskovali Rakek. V popoldanskem času so se odpravili v Dolenjo vas, od koder so se z
lojtrnikom zapeljali po Cerkniškem jezeru. V muzeju Jezerski
hram so si ogledali maketo, ki prikazuje delovanje Cerkniškega
jezera, ter drevak, izdelan na tradicionalen način. Zvečer so se
zabavali v zanimivi glasbeni delavnici.

30. 5. 2017

Stem By art –
ERASMUS +

V sredo dopoldne so izdelovali pletene košare, ki so del slovenske kulturne dediščine. Druga skupina si je pod lupami in mikroskopi ogledala različne predmete, preparate, rastline in živali.
Nato pa so videno poskusili naslikati. Na šoli je istočasno potekala že tradicionalna medobčinska likovna kolonija, ki je namenjena
likovnemu izražanju nadarjenih učencev. Kolonije so se udeležili
učenci in učitelji osnovnih šol Livada Ljubljana, Toneta Šraja Aljoše Nova vas, Janeza Hribarja Stari trg in Antona Globočnika Postojna.

31. 5. 2017

Stem By art –
ERASMUS +

V torek zjutraj smo se odpeljali v naše glavno mesto, Ljubljano.
Najprej smo si ogledali Inštitut Jožefa Stefana in se seznanili z
raziskovalnimi dejavnostmi, s katerimi se na inštitutu ukvarjajo.
Odpravili smo se do mestne hiše, kjer nas je sprejel podžupan
Dejan Crnek. Učence in učitelje sta pozdravila tudi veleposlanik
Grčije, gospod Nicolas Protonotarios, in veleposlanik Romunije,
gospod Anton Niculescu. Pod vodstvom simpatičnega vodiča so si
ogledali glavne ljubljanske znamenitosti. Vsi skupaj smo uživali v
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skrivnostih Muzeja iluzij.

1. 6. 2017

Stem By art –
ERASMUS +

Dopoldne smo v mestni hiši v Cerknici izpeljali spletno konferenco. Najprej nas je pozdravil naš župan Marko Rupar. Nato pa so
udeleženci poročali o delu na temo naše šole – Umetnost pod
mikroskopom. Popoldne so se učenci in učitelji odpeljali na slovensko obalo. Občudovali so soline, si ogledali Piran s prelepo
benečansko arhitekturo in se v Fiesi nastavili sončnim žarkom ter
zaplavali v morju. Zvečer so izvajali kemijske poizkuse s suhim
ledom. Učilnica je bila polna smeha in zabave.

2. 6. 2017

Stem By art –
ERASMUS +

Dopoldne so učenci pletli košare in mikroskopirali ter slikali.
Popoldne so se odpravili v Ljubljano, kjer se je odvijal Znanstival
– festival dogodivščin, znanstvenih predavanj in eksperimentalnih delavnic. Zvečer smo se pred šolo družili vsi udeleženci projekta Stem by art. S pomočjo staršev in naših kuharic smo pripravili
piknik. Učenci so se družili ob športnih igrah. V poznih urah smo
se poslovili od naših gostov, ki so se naslednji dan zgodaj zjutraj
odpravili proti domu.
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3. 6. 2017

Zlati bralci na
izletu

Na vroč sobotni dan, 3. 6. 2017, smo se z zlatimi bralci odpravili
na zaslužen nagradni izlet, ki ga je več kot odlično organizirala
agencija Fantura. Učenci OŠ “Jožeta Krajca” Rakek in učenci OŠ
Stari trg pri Ložu so se ves dan zabavali in pilili tako svoje fizične
kot tudi mentalne sposobnosti. Najprej nas je pričakal gokart
izziv, kjer smo v več skupinah lovili rekord proge, nato smo se
okrepčali v eni izmed restavracij s hitro prehrano, napolnjeni z
novo energijo smo nato krenili proti paintball poligonu, kjer so si
devetošolci nadeli vojaška oblačila, v roke dobili puške z barvastimi kroglicami in se borili kot pravi vojščaki. Malček zaskrbljena
so bila le dekleta, ki so se bala morebitnih modric (valeta pred
vrati), ampak je bila bojazen odveč. Vsi zdravi in nepoškodovani
smo se za konec soočili s sobo pobega (Escape room Enigmarium), kjer smo vklopili naše male sive celice in razvozlali vse enigme ter si s tem priigrali izhod na zasluženo prostost.

6. 6. 2017

Podelitev priznanj zlatim
bralcem

Notranjsko domoljubno društvo general Maister je v sodelovanju
z Občino Cerknica organiziralo Maistrov večer, katerega osrednja
gostja je bila priznana slovenska pisateljica, Desa Muck. Večer je
bil namenjen mladim bralcem in bralkam, ki so vseh devet let
šolanja pridno prebirali knjige v okviru bralne značke.

8. 6. 2017

Letni koncert
šolskih zborov

V četrtek, 8. 6. 2017, se je v Kulturnem domu Cerknica odvijal
prvi letni koncert dveh otroških in mladinskega pevskega zbora.
Na odru se je predstavilo več kot 70 učencev od 1. do 9. razreda,
ki so nam zapeli del letošnjega glasbenega repertoarja. Za pope-
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stritev večera so se na odru predstavili tudi člani našega šolskega

9. 6. 2017

Obisk bodočih
prvošolcev na
Uncu

10. 6. 2017

Obiskali smo
Salzburg

ansambla.
V petek, 9. 6. 2017, so unško šolo obiskali bodoči prvošolci. Najprej so si ogledali šolo, nato pa smo odšli v učilnico, kjer so nas
prijazno sprejeli tretješolci. Drug drugemu smo se predstavili.
Poslušali so zgodbo o modrih škratih – Smrkcih, ki so jih vsi dobro
poznali. Odločili smo se, da skupaj obiščemo Smrčjo vas, v katero
se je spremenila naša telovadnica. Tam so nam Smrkci pripravili
prave olimpijske igre. Pri zadnji igri nas je presenetil ropot pri
vratih. Odprli smo in videli, da nam je Smrkec Vicko prinesel
paket. Mnenja, ali ga odpremo ali ne, so bila na začetku deljena.
Vicko namreč rad dela lumparije – pripravlja pakete, v katerih je
bomba. Na koncu nas je vseeno premagala radovednost in paket
smo odprli. Še sreča, kajti notri nas je čakalo pismo Ata Smrka, ki
nam je poslal tudi medalje, pobarvanke in sladko presenečenje.
Veseli in v pričakovanju 1. septembra, ko bodo vsi postali čisto
pravi šolarji, smo se poslovili.

V soboto, 10. junija, smo se učenci OŠ Rakek skupaj z učenci OŠ
Stari trg pri Ložu v okviru izbirnega predmeta nemščina odpravili
na enodnevno ekskurzijo v Salzburg. Kljub zgodnji uri odhoda
smo se neizmerno zabavali. Najprej smo se odpeljali do Halleina,
kjer smo si ogledali rudnik soli. Pod površje zemlje smo se peljali
z vlakcem, si v notranjosti rudnika ogledali film, se spuščali po
drčah in pod zemljo prečkali avstrijsko-nemško mejo. Ogledali
smo si tudi keltsko vas in pri tem spoznali njihov način življenja.
Zatem smo se odpeljali v Salzburg in si ogledali mesto. Videli smo
Mozartov in Rezidenčni trg, Mozartovo rojstno hišo in še mnogo
drugega. Sprehodili smo se tudi po vrtovih Mirabell. Po ogledu
mesta smo odšli v Haus der Natur (Hišo narave). V njej smo izvedeli veliko novega o vesolju, fiziki in naravoslovju. V Hiši narave
smo si ogledali tudi akvarij in terarij in tam videli tudi pravega
krokodila. Preizkusili smo lahko kar nekaj zelo zabavnih eksperimentov in vaj. Dan je bil dolg in prevozili smo veliko kilometrov, a
čas smo si krajšali z igranjem različnih iger in se pri tem zelo
zabavali. Na koncu dneva smo se zelo utrujeni, a polni novih spoznanj, vrnili domov.
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13. 6. 2017

Menjaj branje
in sanje

Tudi v letošnjem letu smo se priključili nacionalnemu UNESCOvemu projektu Menjaj branje in sanje. Letos nam je bilo vreme
naklonjeno, zato smo izmenjavo knjig izpeljali v naši letni učilnici
pod borovci ob knjigobežnici. Kar nekaj učencev je prineslo svoje
knjige in si jih izmenjalo. Izdelali smo veliko lovilcev sanj in tudi
napolnili knjigobežnico.

13. 6. 2017

Playness festival

Prvi ‘Playness festival’, igrivo druženje ob koncu šolskega leta na
Rakeku, je uspel.
Pohvala organizatorki, Poloni Klopčič, in njeni ekipi, hvala vsem,
ki ste pomagali, predvsem pa hvala lepa vsem, ki ste prišli in se
tega krasnega sončnega popoldneva družili in zabavali. Šlo je za
družinski izziv, v katerem so se otroci in njihovi starši preizkusili v
različnih disciplinah – hoji s hoduljami, lokostrelstvu, pihanju
mehurčkov, risanju po asfaltu, skakanju v žaklju, teku in drugih.
Vajo z gasilskega tekmovanja so udeležencem pokazali rakovški
gasilci. Vendar na tokratnem festivalu ni šlo za tekmovanje, temveč predvsem za druženje, v katerem so uživali tako otroci kot
mamice in očki.
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13. 6. 2017

Zborovski bum
2017

V torek, 13. junija 2017, je na stadionu Ljudski vrt v Mariboru
zazvenelo več kot 5500 otroških glasov. Med njimi so bili tudi
člani našega mladinskega pevskega zbora. Skupaj s simfoničnim
orkestrom mariborske opere in baleta ter številnimi znanimi
opernimi imeni smo zapeli odlomke iz oper Carmen, Hoffmanovih pripovedk, Verdijevega Nabucca, Napitnico iz Traviate, odlomek Mozartove Čarobne piščali, Figara ter Pesem kostanjev iz
Firštovega najnovejšega muzikala Veronika Deseniška. Z dogodka
smo se vrnili utrujeni, vendar polni novih doživetij.

14. 6. 2017

Nova nogometna gola na PŠ
Unec

Učence PŠ Unec, predvsem nogometne navdušence, smo razveselili z novima nogometnima goloma in nogometno žogo. Na
lanskoletnem prodajnem sejmu in na Pomladni prireditvi smo
zbirali denarna sredstva za postavitev plezalne stene na šolskem
vrtu. Ker pa gre za dražjo investicijo, jo uvrščamo med dolgoročne cilje. Prav pa se nam zdi, da učence vseeno razveselimo in
pokažemo, da cenimo njihov trud, zato smo letos del sredstev
porabili za nakup nogometnih golov za šolski vrt.

15. 6. 2017

Predaja ključa
2017

V ponedeljek, 12. 6. 2017, je potekala predaja ključa, kjer so se
zrelostno preizkušali učenci 8. in 9. razredov. Drug drugemu so
pripravili tri igre. Ob tem smo se vsi zelo zabavali.
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15. 6. 2017

Valeta 2017

V četrtek, 15. 6. 2017, so se od nas poslovili učenci 9. razredov.

16. 6. 2017

Junijske igre

Prejšnji teden je v oddelkih podaljšanega bivanja potekal projektni teden z naslovom Junijske igre. Učenci so se preizkušali v različnih športnih igrah, v rolerjih so premagovali poligon na stadionu, teden pa smo zaključili z zabavnimi vodnimi igrami.

19. 6. 2017

Sprejem uspešnih učenk in
učencev pri
županu Občine
Cerknica

Najbolj prizadevni učenci in učenke so tudi letos s strani Občine
Cerknica prejeli posebna priznanja za dosežke na državnih tekmovanjih in za šolski uspeh. Župan jim jih je podelil 19. junija v
Kulturnem domu Cerknica.
Učenci in učenke, ki so prejeli priznanja za dosežke na državnih
tekmovanjih iz matematike, fizike, razvedrilne matematike, kemije, zgodovine, logike, španskega jezika, konstruktorstva, znanja o
sladkorni bolezni in lokostrelstva, so: Lara Istenič, Tilen Švigelj,
Matej Godeša, Primož Mekina, Zala Stražišar, Miha Godeša, Klemen Godeša, Luka Stražišar in Ema Zdovc iz OŠ Jožeta Krajca
Rakek.
Luka Stražišar je poleg zlatega priznanja iz razvedrilne matematike, zlatega Preglovega priznanja, zlatega Stefanovega priznanja
in ekipnega zlatega priznanja v konstruktorstvu osvojil tudi zlato
Vegovo priznanje in bil med vsemi prejemniki Vegovih zlatih priznanj prvi. Zala Stražišar pa je med prejemnikih zlatih priznanj na
tekmovanju iz razvedrilne matematike tretja.
Najbolj žlahtno priznanje Zlata petica za odličnost v vseh devetih
letih osnovne šole so prejeli: Hana Grintal, Primož Jernejčič, Liza
Perko, Vitan Logar, David Pivk, Miloš Aleksić, Tadeja Malc, Lara
Istenič, Tilen Švigelj.
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Župan Marko Rupar pa je priznanja podelil tudi mentorjem, razrednikom in ravnateljem, ki so prav tako zaslužni za uspehe mladih.

22. 6. 2017

Delo na razrednih urah v 4. a
in 5. a razredu

V letošnjem šolskem letu smo v okviru razrednih ur v 4. a in 5. a
razredu sledili programu delavnic Zavoda RAKMO.
Spoznavali smo sebe in se učili, v čem se razlikujemo od drugih
ter kaj imamo skupnega; pogovarjali smo se o konfliktih in ugotavljali, da so posledica drugačnega pogleda ali razumevanja,
torej smo se jih učili razumevati in reševati; pogovarjali smo se o
pomembnosti ohranjanja sodelovanja; pri sebi smo prepoznavali
jezo in se naučili nekaj metod primernega izražanja jeze; naučili
smo se izražati svoje občutke v obliki »jaz« stavkov, ob zaključku
pa smo se odpravili v letno učilnico in preizkusili pridobljene veščine in znanja. Skupaj smo premagali gordijski vozel, se miže postavljali v oblike geometrijskih likov in si ob zaključku leta podarili
nekaj lepih misli.
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23. 6. 2017

Športni pozdrav
poletju

V petek, 23. 6. 2017, smo se na zabaven in sproščen način poslovili od šolskih klopi in igrivo pomahali počitnicam. Vse besede so
odveč, naj fotografije govorijo same zase.

23. 6. 2017

Prireditev na
zadnji šolski
dan na PŠ Unec

Zadnji šolski dan smo na PŠ Unec s prireditvijo obeležili državni
praznik, na njej podelili priznanja učencem in tako zaključili šolsko leto. Po prireditvi so učenci pripravili presenečenje – še nekaj
točk z igrico, petjem, plesom, igranjem … In tako smo tudi mi
šolsko leto pripeljali h koncu.

23. 6. 2017

Donacija Studia
Moderna

Podjetje Studio Moderna je ob praznovanju 25-letnice delovanja
razpisalo mesečne donacije za sofinanciranje projektov organizacij, katerih člani so otroci njihovih zaposlenih.
Naša šola je kandidirala za donacijo za izvedbo mednarodnega
projekta s Švedsko – organizacijo obiska švedskih učencev na
Rakeku junija 2018. V junijskem žrebu smo bili izžrebani in prejeli
donacijo v vrednosti 500 €.
Studiu Moderna in mami naše učenke se iskreno zahvaljujemo za
možnost sodelovanja v žrebu in dodeljeno donacijo.
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23. 6. 2017

Prispevek učencev osnovne
šole Diavata
(Grčija) n učencev iz Bolgarije

Grški in bolgarski učenci so objavili prispevek o tem, kako so
doživljali izmenjavo na Rakeku, ustvarili so tudi videoposnetek.

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 (osrednja občinska prireditev ob kulturnem prazniku, prireditev ob krajevnem prazniku).
Poleg načrtovanih prireditev so se učenci udeležili še drugih prireditev: 11. 3. 2017 so nastopili
na krajevni prireditvi na Rakeku, 25. 3. 2017 na Pomladni prireditvi MPZ KD RAK Rakek na Uncu
in 6. 4. 2017 na prireditvi Pozdrav pomladi na Uncu.
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POROČILO O HUMANITARNIH AKCIJAH V ŠOLSKEM LETU 2016/17
Čas
september
2016–junij
2017
september
2016–april
2017

Namen akcije
Za 6-letno Marušo za dodatne terapije (v sodelovanju z
društvom Never give up)
Zbiranje praznih, izrabljenih Društvo za pomoč trpečim in
kartuš in tonerjev
bolnim Rdeči noski, z recikliranjem odpadkov pridobijo
sredstva za izvajanje obiskov
otrok v bolnišnicah.
14. oktober Mednarodna dobrodelna akci- Pomoč učencem naše šole za
2016
ja ob svetovnem dnevu hrane brezplačno prehrano (v sode– Drobtinica
lovanju z OZRK Cerknica –
Loška dolina – Bloke)

Vodja
Antonija Šlajnar

Oktober
2016–22.
april 2017
8., 18., 22.
november
2016
23. januar–
20. februar
2016

Antonija Šlajnar

maj,
2017

Naslov akcije
Zbiranje plastičnih zamaškov

Zbiranje odpadnih plastenk v
okviru vseslovenskega projekta Jaz, ti, mi za Slovenijo
Izdelovanje adventnih venčkov

Pomoč pri sofinanciranju
nakupa inkubatorja v porodnišnici Izola
Pomoč pri sofinanciranju
nakupa defibrilatorja (v sodelovanju s PGD Unec)
Podarite nam modro srce Učni sklad Nivea, pomoč pri
(izdelovanje modrih src z zapi- izobrazbi otrokom iz socialno
som želje za skupno prihod- šibkega okolja
nost)
junij Zbiranje šolskih potrebščin
Za otroke iz socialno šibkih
družin (v sodelovanju z OZRK
Cerknica – Loška dolina –
Bloke)
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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

1064

1064

100 %

Učencem in učenkam so bile ponujene in nato 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, 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 2016/17 po področjih:
Področje
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

Bronasto (ŠT)

Število priznanj
Srebrno (PT)

8

1

11

7

2

6

1

1

13

5

73

10

2

7
8

1
1

4
2

3

1

6
16

3

151

30

Zlato (DT)

3

14

*73 učenk in učencev od 1. do 9. razreda je skupno osvojilo 73 priznanj kenguru. Osvojeni sta bili
tudi 2 priznanji diamantni kenguru.
*Šola je dosegla 1. mesto na državnem tekmovanju matematike za učence 8.r - med prejemniki
zlatih Vegovih priznanj.
*Šola je dosegla 3. mesto na državnem tekmovanju matematike za učence 8.r - med prejemniki
zlatih priznanj Razvedrilne matematike.
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Tabela športnih tekmovanj
VRSTA TEKMOVANJA
DOSEŽKI NA POSAMEZNEM TEKMOVANJU
OBČINSKA TEKMOVANJA
Občinsko prvenstvo v malem Tekmovanja se je udeležila ekipa dečkov, ki je štela 7 članov
nogometu za učence letnik
in
2002
je osvojila 2. mesto.
in mlajše
(6. 12. 2016)
Občinsko prvenstvo v odbojki Tekmovanja sta se udeležili ekipi dečkov (8 članov) in deklic
za
(8
učence in učenke letnik 2002 in članic). Dečki so osvojili 1. mesto, deklice 2. mesto.
mlajše
(16. 12. 2016)
Občinsko prvenstvo v malem Tekmovanja se je udeležila ekipa mlajših dečkov, ki je štela
nogometu za učence letnik
8
2004
članov in je osvojila 1. mesto.
in mlajše
(5. 4. 2017)
Občinsko prvenstvo v mali
Tekmovanja se je udeležila ekipa mlajših dečkov, ki je štela
odbojki za učence in učenke
8
letnik 2004 in mlajše
članov in osvojila 1. mesto.
(11. 4. 2017)
PODROČNA TEKMOVANJA
Področno prvenstvo v odbojki Tekmovanja se je udeležila ekipa dečkov, ki je štela 10 člaza učence in učenke letnik
nov.
2002
Ekipa učencev je dosegla 2. mesto.
in mlajše
(13. 1. 2017)
Področno tekmovanje v
Tekmovanja so se udeležili 3 učenci. Dosegli so 1., 5. in 7.
mesto.
strelstvu
(30. 1. 2017)
Področno tekmovanje v
Tekmovanja se je udeležilo 15 učencev. V absolutni kategoriji so
namiznem tenisu
dosegli 2. in 3. mesto. V B kategoriji (1 –5. razred) so dosegli
(22. 2. 2017)
1., dvakrat 2. mesto, 3. in 4. mesto. V C kategoriji (6.–9.
razred) so dosegli 1., 2., 3. mesto.
Področno prvenstvo v mali
Tekmovanja se je udeležila ekipa mlajših dečkov, ki je štela 9
odbojki za učence in učenke
članov in ekipa mlajših deklic z 8 članicami. Ekipa učencev je
letnik 2001 in mlajše
dosegla 2. mesto, ekipa učenk pa 3. mesto.
(24. 4. 2017)
Področno tekmovanje v malem Tekmovanja se je udeležila ekipa mlajših dečkov, ki je štela
rokometu
11
(11. 5. 2017)
članov. Osvojili so 4. mesto.
Šolsko zunanje področno
Tekmovanja so se udeležili 4 učenci. Ekipno so dosegli 2.
mesto,
tekmovanje v lokostrelstvu
posamično pa 1. , 3. in 4. mesto.
(14. 5. 2017)
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Področno prvenstvo v atletiki,
posamično za OŠ
(16. 5. 2017)

Tekmovanja so se udeležili 3 učenci, ki niso dosegli vidnejšega
rezultata.

Področno tekmovanje v malem
nogometu
(5. 6. 2017)
DRŽAVNA TEKMOVANJA
Državno šolsko notranje
tekmovanje v lokostrelstvu
(18. 3. 2017)
Državno tekmovanje v strelstvu
(20. 3. 2017)
Državno tekmovanje v
namiznem tenisu (četrtfinale)
(30. 3. 2017)

Tekmovanja se je udeležila ekipa mlajših dečkov, ki je štela 8
članov. Osvojili so 2. mesto.

Državno tekmovanje v
namiznem tenisu (polfinale)
(16. 5. 2017)
Lokostrelsko zunanje državno
prvenstvo za osnovne šole
(4. 6. 2017)

Tekmovanja se je udeležilo 6 učencev. Ekipno so dosegli 2.
mesto, prav tako tudi posamično.
Tekmovanja se je udeležilo 6 učencev. Ekipno so dosegli 2.
mesto.
Tekmovanja se je udeležilo 6 učencev. Ekipno so dosegli 3.
mesto, 1 učenec 2. mesto, 2 učenca sta dosegla 3. mesto,
dve
učenki pa 4. mesto.
Tekmovanja se je udeležilo 5 učencev, ki pa niso dosegli
vidnejših rezultatov.
Tekmovanja so se udeležil 3 učenci. Ekipno so dosegli 1.
mesto.
Posamično pa so dosegli dve 2., 4. in 5. mesto.
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Ostali dosežki:
DATUM
sept./nov. 2016

TEKMOVANJE
Mednarodni likovni natečaj
»Plakat miru«

DOSEŽEK
Udeležili so se ga učenci, stari od 11 do 13
let. Na slovenski izbor Plakata miru sta se
uvrstila izdelka dveh učenk.

Računalniško tekmovanje Bober

Sedem učencev naše šole je doseglo bronasto priznanje.

8. 11. 2016

februar 2017

43. Mednarodna otroška likovna Na natečaju je s svojimi izdelki sodelovalo 20
kolonija – Lidice 2016
učencev 5. razreda.

20. 3. 2017
21. 3. 2017
24. 3. 2017
27. 3. 2017

Tekmovanje iz nemške bralne znač- Na tekmovanju so učenke in učenci osvojili
ke Epi Lesepreis
27 zlatih (Rakek 23, Unec 4) in 56 srebrnih
priznanj (Rakek 45, Unec 11).

15. 3. 2017

Tekmovanje za angleško bralno zna- Na tekmovanju so učenke in učenci dosegli
čko EPI Reading Badge
28 zlatih priznanj (Rakek 22, Unec 6) in 25
srebrnih (Rakek 18, Unec 7).
Regijski literarni natečaj Uprave za Nagrada in uvrstitev na državno tekmovanje.
zaščito in reševanje RS »Naravne in
druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!« (Metoda Debevc)
Literarni natečaj Moja rodna domo- Učenka 8. a je na literarnem natečaju osvojivina (razpis Jaz in Slovenija čez 25 la priznanje.
let) – OŠ Vič

Natečaj Bodi pisatelj/pisateljica v Učenka 9. b je prejela priznanje za najboljše
organizaciji Pionirskega doma v Ljub- literarno delo.
ljani
Regijsko tekmovanje OPZ in MPZ v Oba zbora sta prejela srebrno priznanje.
Stični
25. 4. 2017

11. regijsko tekmovanje OŠ v znanju OŠ »Jožeta Krajca« Rakek se je odlično odreprve pomoči
zala na 11. regijskem tekmovanju OŠ v znanju prve pomoči v Ajdovščini. S svojim znanjem in prizadevnostjo so učenci zasedli 2.
mesto.
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28. 3. 2017

Srečanje mladih raziskovalcev notranjske regije ZOTKS; raziskovalna
naloga z naslovom »Kačji pastirji
zahodnega dela cerkniškega jezera«
(I. Peteh Kranjc)

Učenci so se s svojo raziskovalno nalogo
uvrstili na državno srečanje v Murski soboti.

15. 5. 2017

51. državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije

Trije učenci so prejeli srebrno priznanje.

24. 5. 2017

Državno srečanje mladih raziskovalcev zgodovine

Šest učencev je prejelo srebrno priznanje.

31. 5. 2017

Tekmovanje Računanje je igra

Na tekmovanju so učenke in učenci od 1. do
5. razreda skupno osvojili 12 zlatih priznanj
(Rakek 8, Unec 4).

25. 5. 2017

Regijsko tekmovanje »Zlata kuhalnica«

Ekipa treh učenk 7. a in 8. a je dosegla zlato
priznanje.

Žogarija

Učenci šole so na Žogariji v Cerknici dosegli
2. mesto.

maj 2017
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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. razred) in Krpan (4., 5., 6. razred). 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 10urno plavalno opismenjevanje v bazenu v Ajdovščini, potekalo je 20. 03.–24. 03. 2017.
Obvezni 20-urni tečaj plavanja za učence 2. razreda je bil prav tako izveden v bazenu v Ajdovščini v času 20. 3.–29. 3. 2017. V šolskem letu 2016/2017 je tekmovanje za športno značko Zlati
sonček potekalo v obliki različnih 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 117; priznanje je osvojilo 105
otrok, 12 otrok je osvojilo diplomo.
Število vključenih šoloobveznih otrok v program Krpan je 89; priznanje je osvojilo 86 otrok, 3 pa
so osvojili diplomo.
Število vključenih šoloobveznih otrok v tečaje učenja plavanja je 72; splavalo jih je 54.
Prvi triadi so predmetni učitelji športne vzgoje nudili strokovno pomoč pri izvedbi športnih dni in
pri 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 2016/2017 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.

POROČILO o delu UNESCO ASP net šole 2016/2017
Osnovna šola ˝Jožeta Krajca˝ Rakek je Unesco šola z nacionalnim statusom.
V šolskem letu 2016/17 smo realizirali vse dejavnosti in naloge, opredeljene v Letnem delovnem
načrtu Unesco šole. Obravnavali smo temeljne Unesco vsebine: mir in človekove pravice,
globalne probleme, trajnostni razvoj in medkulturno učenje.
V delo celotne šole smo vključevali dejavnosti, ki jih določajo Delorsovi štirje stebri
vseživljenjskega učenja: učiti se biti, učiti se živeti skupaj, učiti se delati in učiti se, da bi znali.
Z UNESCO ASP središčem sodelujemo preko mednarodnih in nacionalnih projektov, udeležili
smo se tudi dogodka v Cankarjevem domu, ko smo obeležili Dan človekovih pravic.
Učenci naše šole so dosegali odlične rezultate na raznovrstnih tekmovanjih in akcijah, bili so
predani prostovoljci in aktivni raziskovalci.
Med izvedbo projektov smo delali na inovativnem poučevanju, organizirali smo tabor
doživljajske pedagogike, testirali učence za skotopični sindrom, izvedli dve mednarodni
izmenjavi, organizirali mednarodno konferenco, se izobraževali v team teachu, mediaciji,
playness pedagogiki, moderacijskih veščinah, sodelovali v projektu LINPILCARE in izdali zbornik
prispevkov.
V okviru pouka, podaljšanega bivanja, izvenšolskih dejavnostih in IP smo obeležili dvajset
svetovnih in mednarodnih dni.
Pri učencih razvijamo splošno razgledanost, čut za sočloveka, omogočamo jim doživljanje
življenjskih izkušenj in povezovanja znanj z različnih področij na mnogovrstne načine. Učenci
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pridobivajo kompetence na komunikacijskem področju, pridobivajo delovne izkušnje in
samozavest ob uspešno opravljenem delu, upajo biti ustvarjalni in razmišljati izven okvirjev.
Kot primere dobrih praks, ki na šoli povečujejo kakovost izobraževanja, velja omeniti Tabor
doživljajske pedagogike, Tabor za nadarjene učence, izobraževanje učitelj – učitelju,
mednarodne izmenjave in projekte v okviru ZRŠŠ z namenom razvijanja in širjenja bralne
pismenosti.
Vodili smo dva UNESCO projekta: Vzgajamo zelišča – ˝V starem iščem novo.˝ in Spoznavam
preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost.
Sodelovali smo v petih nacionalnih projektih: Menjaj branje za sanje, Otroštvo podaja roko
modrosti, Jezik, kultura in tradicija, Stara igrača za novo veselje in Dan človekovih pravic ter v
mednarodnem projektu Meja – naša zgodovina in evropska prihodnost.

UNESCO projekt SPOZNAVAM PRETEKLOST, RAZUMEM SEDANJOST, GRADIM PRIHODNOST
Na OŠ Rakek je letos že drugo leto potekal nacionalni Unesco projekt z mednarodno udeležbo
Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost.
Učenci so se skozi celotno šolsko leto ukvarjali z dediščino svojega kraja preko sodelovanja Unesco MP in njihovega projekta PRYDE (PRromocija DEdiščine z generacijo Y). Vključitev Rakeka in
okolice v mobilno aplikacijo PRYDE bi bila za našo šolo velik dosežek, saj bi tako resnično pripomogli k turističnemu razvoju svojega kraja.
Dediščino, tako snovno kot nesnovno, so vsi učenci naše šole spoznavali preko različnih dejavnosti skozi celo šolsko leto. Učenci prve triade so pobliže spoznali čebelarstvo in folkloro, druga
triada domačo obrt, sedmi in osmi razred pa je raziskoval naravno dediščino Cerkniškega jezera.
Učenci 8. razreda in vsi, ki so bili vključeni v izbirni predmet Turistična vzgoja, pa so se v okviru
projektnega dneva kot novinarske ekipe, vsaka s svojo nalogo, podali na teren na lov za informacijami. S pomočjo zunanjih sodelavcev, turističnih vodnikov in domačinov so raziskovali kulturno in naravno dediščino Rakeka in bližnje okolice, zgodbe kraja, kulinariko, tradicijo in tradicionalne dogodke. Za lažje delo smo se posladkali s palačinkovo potico, ki so nam jo pripravili v
kulinarični delavnici in poizkusili med iz čebelnjaka Čebelarskega društva Rakek. Vse pridobljene
informacije so učenci zapisali v obliki novice, jo opremili s fotografijami in jih poslali na Unesco
mladinsko platformo, kjer jih bodo uredili in vstavili v mobilno aplikacijo.
Projekt smo v maju začinili z vključitvijo učencev z mednarodne šole iz Švice. V okviru slovenskošvicarske izmenjave so jih naši osmošolci kot turistični vodniki za en dan popeljali po Rakeku in
jim razkazali kulturno in naravno dediščino kraja: Rakov Škocjan, cerkev, grobnico, spomenik …
Tudi učence in spremljevalce iz Bolgarije, Romunije in Grčije v okviru projekta ERASMUS+ smo
seznanili z nekaterimi dejstvi naše preteklosti; izdelovali in barvali so panjske končnice, pletli
košare ter obiskali Cerkniško jezero in maketo.
V projekt so se vključile tri okoliške osnovne šole: OŠ Cerknica, OŠ Stari trg, OŠ Postojna in
Vzgojni zavod Planina ter devet Unesco ASP šol in en Unesco vrtec.
Časopis UTRINKI 6
V šolskem letu smo ustvarjali e-šolsko glasilo Utrinki 6, 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.

46

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2016/17
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
Pri 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 za dosledno izpeljavo zastavljene sheme.
Naša osnovna šola sodeluje v evropski »shemi šolskega sadja in zelenjave« s finančno podporo
Evropske unije že šesto leto zapored.
V šolskem letu 2016/17 smo začeli z razdeljevanjem sadja in zelenjave s 7. septembrom 2016 in
smo tako učencem med šolskim letom ponudili 31 obrokov svežega sadja in zelenjave (jabolka,
slive, mandarine, hruške, melone, jagode, grozdje, kaki, kivi, nektarine, lubenica, korenje, paradižnik, redkvica, 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 sta bila 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 (1680 €). Vsa sredstva smo
porabili.
Sadje in zelenjavo smo nabavljali preko Geaprodukta in LOA, d. o. o, ki nam je dobavljal sadje in
zelenjavo slovenskih sadjarjev in pridelovalcev zelenjave ter Domačije Kostevc (slive).
Hkrati z razdelitvami so potekale izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo zdrave prehrane ter lokalne in ekološke pridelave v okviru pouka in drugih dejavnosti (ND, TD).
Učenci so uvedbo sheme dobro sprejeli, zato bomo tudi v prihodnje z njo nadaljevali v okviru
istega projekta.
PROJEKT »ŠOLSKI EKO VRT«
Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec že peto šolsko leto zapored samostojno nadaljuje s
šolskim projektom »ŠOLSKI EKO VRT«.
Glavni cilj projekta je trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki bi postajal in
sčasoma postal praktična podpora izobraževalnega procesa.
V letošnjem šolskem letu smo v okviru pouka in interesne dejavnosti v jesenskem času:
– pobrali pridelke z gredic ter semena shranili v semenski banki;
– spravili semena različnega cvetja;
– očistili gredice;
– obrali jabolka in slive ter jih zaužili pri dopoldanski in popoldanski malici in ob tem sodelovali še s projektom SHEMA ŠOLSKEGA SADJA;
– očistili zeliščni vrt ter zaščitili nekatera zelišča in dišavnice pred prihajajočim zimskim
mrazom ter
– pospravili in uredili kozolec.
V spomladanskem času smo v mesecu marcu posadili tri sadna drevesa – eno rumeno in dve
navadni češplji, ki jih je darovala ga. Teja Milharčič. V okviru dneva dejavnosti in vrtnarskega
krožka smo v mesecu maju:
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– prekopali gredice ter na vsako gredico posejali le eno vrsto zelenjave, in sicer korenček,
redkvico, čebulo, solato;
– posadili zgodnji krompir;
– na visoki gredi posadili navadne in viseče jagode ter posejali različno cvetje;
– očistili, opleli in uredili zeliščni vrt in skalnjak;
– presejali kompost in mivko v peskovniku;
– pospravili in uredili kozolec (orodje, cvetlične in druge posode, mize, klopi);
– pospravili in uredili prostor okrog igral ter
– na novo poslikali betonski zid na šolskem vrtu.
V zadnjem tednu šolskega leta smo v okviru vrtnarskega krožka pobrali krompir ter ga zadnji
šolski dan pečenega zaužili pri dopoldanski malici.
Šolski vrt pa je ob koncu letošnjega šolskega leta postal bogatejši še za dva nogometna gola in
nogometno žogo, za nabavo katerih smo del sredstev porabili iz Šolskega sklada Rakec.
S projektom »ŠOLSKI EKO VRT« smo pričeli septembra 2016 in ga zaključili junija 2017.
Nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«
V času od 22. septembra 2016 do 22. aprila 2017 je na 14 vzgojno-izobraževalnih ustanovah po
celi 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 tudi letos navdušiti otroke nad naravo – zelišči in z njihovo
pomočjo iz pozabe iztrgati oziroma obuditi vsaj košček že pozabljenega védenja o zeliščih, predvsem o zeliščih iz domačega kraja oziroma pokrajine, ki ga še imajo naši predniki, in s tem znanjem izdelati različne didaktične igre. Projekt je najprej potekal skozi pogovor na različne načine,
primerne razvojni stopnji učencev (književno delo, risanka, film, problem …), nato so učenci
iskali znanje o zeliščih pri ljudeh v domačem kraju, v literaturi, na spletu … potem pa so izdelovali različne didaktične igre na temo zelišč; te igre so pozneje otroci v razredih uporabili za igro.
V nacionalnem UNESCO projektu VZGAJAMO ZELIŠČA – »V starem iščem novo.« je sodelovalo
14 vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki so poročila o projektu objavljala na svojih spletnih straneh, nam pa poslale povezavo do njihovih spletnih strani s primerom/i didaktičnih iger. Te
vzgojno-izobraževalne ustanove so: OŠ Pesnica, POŠ Pernica, OŠ Franca Rozmana Staneta, Ljubljana, DOŠ II Lendava, Vrtec Jelka, Ljubljana, OŠ Cirkovce, OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, OŠ
Hinka Smrekarja, OŠ Odranci, OŠ Spodnja Idrija, Vrtec Pedenjped, Ljubljana, Vrtec Galjevica, OŠ
Rakek, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, POŠ Rudolfa Maistra
Unec.
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MEDNARODNO SODELOVANJE
PROJEKT ŠVICA
V sklopu projekta Švica, v katerem že drugo leto sodelujemo z mednarodno šolo International
School of Zug and Luzern (ISZL) iz Švice, smo v letošnjem letu ponovno izpeljali obe izmenjavi –
tako v Švici kot v Sloveniji.
Naši učenci so najprej s svojimi sovrstniki iz Švice navezali stike – na ta način so spoznavali drug
drugega, predstavili so svojo državo, mesto, šolo, način življenja, kulturo in jezik. Cilj našega
sodelovanja je bil - s pomočjo angleščine in nemščine 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 angleščino in nemščino uporabijo kot jezik sporazumevanja
v vsakodnevnih življenjskih situacijah.
V času od 18. 5. – 21. 5. 2017 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 Zürich, sodelovali smo na International
day in se povzpeli na goro Rigi … Ugotovili smo, da se naš in švicarski šolski sistem precej razlikujeta med seboj. Učenci so se med seboj lepo povezali in preživeli čudovite dni. Dve naši učenki
sta imeli nekaj težav s počutjem ob nastanitvi (nelagodje pri družini gostiteljici), ki so izvirale
predvsem iz nerazumevanja zaradi večjezičnosti (težave s komunikacijo).
Med 25. 5. in 28. 5. 2017 pa smo bili mi gostitelji 5 švicarskim učencem in 2 spremljevalcema.
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, se preizkusili v cirkuških
vragolijah in kemijskih eksperimentih, izdelali miniaturne kozolce, panjske končnice, jezikovne
igre, slivniško coprnico in kolaž na temo človekove pravice ter se preizkusili v starih slovenskih
družabnih igrah ter v športnih in jezikovnih igrah. Ogledali smo si Postojnsko jamo in Predjamski
grad, lepote Pirana, Rakovega Škocjana, in Ljubljane, imeli pa smo 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.
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PROJEKT ERASMUS+
S projektom STEM by art smo želeli povečati motivacijo za STEM predmete, ki so zapostavljeni v
primerjavi z jeziki. Govorimo o tako imenovanih tehničnih predmetih: matematiki, tehniki, inženiringu in znanosti. Ciljna skupina so poleg učencev tudi učitelji. Z uvedbo projekta smo hoteli
povečati tudi sodelovalno učenje med učenci.
Ker je projekt zastavljen tako, da si vsaka sodelujoča šola izbere svojo temo, je projekt še bolj
zanimiv za učence. Na tak način smo prisiljeni razmišljati tudi o za nas neznani tematiki. Ker smo
uvodni projektni sestanek zaradi zdravstvenih težav koordinatorja projekta imeli razmeroma
pozno, konec novembra, s projektom pa smo začeli s prvim septembrom, smo se v začetku malo
lovili glede objave prispevkov in količine opravljenega dela. Sodelujoči učenci so aktivno uporabljali angleščino, bodisi za pisanje člankov ali komunikacijo.
V začetku projekta smo postavili skupno spletno stran, ki nam služi kot diseminacijsko orodje,
saj tam objavljamo vse svoje dejavnosti. Na tak način lahko tudi merimo rezultate, saj je na spletni strani razvidna količina člankov, diskusij, prispevkov. Na omenjeni spletni strani smo objavili
13 prispevkov o dejavnostih na naši šoli, 15 prispevkov o dejavnostih, ki so zanimive za naš projekt. Predstavili smo 13 oseb, ki so prispevale k razvoju naše države. Učenci so pripravili predstavitveni film naše šole in tri predstavitve na izbrano tematiko (3D model, Zgodovinski izumi in
Umetnost pod mikroskopom).
V tednu od 27. 11. do 4. 12. 2016 smo se udeležili mednarodne izmenjave v Pragi. Spoznali smo
gospoda Josefa Michla, znanega češkega kemika, ki je pokrovitelj osnovne šole Lupačova. Učenci in učiteljici smo v Pragi preživeli zelo aktiven teden. Udeležili smo se delavnic na temo 3D
model, na katerih so učenci ustvarjali holograme, preizkusili 3D tiskalnik in spoznali Merkur
sistem sestavljanja 3D modelov. V praški mestni hiši smo s svojimi prispevki sodelovali na mednarodni konferenci na temo 3D model. Srečali smo se s slovenskim veleposlanikom, gospodom
Leonom Marcem, ki je zelo dobro seznanjen z našim projektom. V mestu Plzen smo uživali v
obisku Techmanie in 3D planetarija. Ogledali smo si Prago in znameniti Tehnični muzej. Obiskali
smo rudarski muzej v Vinaricah, kjer smo občudovali makete rudnika in strojev. V večernih urah
smo se družili ob športnih igrah, mini golfu, se zabavali v bobnarski delavnici in si v kinu ogledali
film v 3D tehniki.
Pripravili smo razstavo o naših aktivnostih na Češkem. Poleg tega smo v večnamenskem prostoru na TV zaslonu vrteli posnete fotografije.
Zaradi varnosti učencev smo se s partnerskimi šolami dogovorili, da odpovemo načrtovano
mednarodno konferenco v Turčiji. Namesto tega smo v začetku aprila izpeljali internetno konferenco, v kateri so učenci predstavili prispevke in izdelke na temo Zgodovinski izumi.
V tednu od 29. 5. do 2. 6. 2017 smo na šoli izvedli mednarodno izmenjavo. Na šoli smo gostili
učence iz Scuola Ge nerala Nr.7, Buzau Romunija, Diavata Grčija in N. Katranov, Svisthov Bolgarija. Obiskalo nas je 13 učencev in 6 učiteljev. Izvedli smo dva dneva dejavnosti, in sicer kulturni
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dan, v okviru katerega so učenci pod mikroskopom opazovali različne snovi, rastline in živali. Vse
to jim je služilo kot motiv za likovno ustvarjanje. V okviru tehniškega dne pa smo učencem partnerskih šol pokazali del naše kulturne dediščine, saj so se poizkusili v pletenju košaric.
Poleg delavnic smo učencem in učiteljem pripravili zanimiv program, v katerem smo jim želeli
pokazati naše znamenitosti. Začeli so z obiskom Cerkniškega jezera in makete, kamor so se pripeljali z lojtrnikom. Tekom tedna smo jim razkazali tudi Ljubljano, Postojnsko jamo in Predjamski grad, Piran in slovensko obalo. Obiskali so Inštitut Jožefa Štefana, Muzej Krasa, Muzej iluzij,
Muzej Jezerski hram in Muzej Pri stari dami. Ob večerih so se zabavali v glasbenih in kemijskih
delavnicah. V ljubljanski mestni hiši je udeležence sprejel podžupan Dejan Crnek. Učence in učitelje sta pozdravila tudi veleposlanik Grčije, gospod Nicolas Protonotarios, in veleposlanik
Romunije, gospod Anton Niculescu.
V mestni hiši v Cerknici smo izpeljali spletno konferenco. Najprej nas je pozdravil naš župan
Marko Rupar. Nato pa so udeleženci projekta poročali o delu na temo naše šole, Umetnost pod
mikroskopom. Gospod Jošt Stergaršek je udeležencem predstavil Notranjski regijski park. Obiskali so Znanstival – festival dogodivščin, znanstvenih predavanj in eksperimentalnih delavnic.
Obisk se je zaključil s piknikom, ki smo ga pripravili s pomočjo staršev.
Članek o projektu je objavljen v januarski številki Slivniških pogledov, na portalu Notranjskoprimorskih novic pa sta objavljena dva članka. Ob zaključku šolskega leta smo za omenjena
časopisa pripravili še dva članka.

ŠVEDSKA
V tem šolskem letu smo decembra pripravili prireditev Prihod Luči po zgledu švedskega praznovanja praznika svete Lucije. S prireditvijo seznanjamo učence in krajane s kulturo naše partnerske države in nadaljujemo s sodelovanjem s Slovensko-Švedskim društvom, ki že od začetka
spremlja naše mednarodno sodelovanje in izmenjavo učencev s Švedsko. Skupina učencev se bo
v naslednjem šolskem letu intenzivneje pripravljala na sprejem švedskim učencev na Rakeku.
Zavedamo se, da bo to ponovno precejšen organizacijski zalogaj, zato smo že pričeli z zbiranjem
sredstev – na dnevih Notranjskega parka smo na stojnici ponujali domače pecivo.

PROJEKT LINPILCARE
V zadnjih dveh šolskih letih smo sodelovali v projektu LINPILCARE, kamor nas je povabil Zavod
RS za šolstvo, saj so menili, da smo ustrezno okolje za razvoj učeče se skupnosti. Pred projektom
LINPILCARE smo namreč z Zavodom RS za šolstvo sodelovali v projektu Spodbujanje bralne pismenosti. Za aktivno sodelovanje v projektu LINPILCARE se je odločilo 8 strokovnih delavcev naše
šole. Tako je učečo se skupnost sestavljal učitelj športa Tomaž Lulik, učiteljica kemije Anita Šen,
učiteljica nemščine Anja Šircelj Istenič, učiteljica angleščine Urška Drobnič, razredni učiteljici
Julija Bombač in Emiljana Baraga, specialna pedagoginja Martina Hiti in svetovalna delavka Tjaša
Prudič. Na začetku projekta še nismo vzpostavili učinkovite učeče se skupnosti, kjer bi se drug
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od drugega učili, temveč smo s pomočjo delavnic v okviru projekta, ki jih je za nas pripravil
Zavod RS za šolstvo, na katerih smo se poučili o akcijskem načrtovanju in moderacijskih veščinah, in s pomočjo naše skrbnice Brigite Rupar, predstavnice Zavoda RS za šolstvo, pripravili operativni načrt, ki je bil dobro vodilo za naše nadaljnje delo.
Razvojna prioriteta, vodilo za naše nadaljnje delo in delo v okviru učeče se skupnosti se je glasilo
– Kako, s katerimi strategijami bomo spodbujali učence, da bodo dosegali višje nivoje bralne
pismenosti in si zastavil kazalnike za preverjanje uspešnosti teh strategij, da je lahko spremljal
svoje delo in ga po potrebi spreminjal, nadgrajeval.
V prvem letu projekta smo ponovili znanje vseh treh ravni bralnega razumevanja po slovenski
avtorici Sonji Pečjak. Prva raven bralnega razumevanja od bralca zahteva razumevanje besed in
reprodukcijo podatkov, ki se pojavljajo v besedilu. Druga raven bralnega razumevanja od bralca
zahteva razumevanje poglavitnih idej nekega besedila, povezavo med različnimi deli besedila ter
interpretacijo prebranega. Tretjo raven bralnega razumevanja pa imenujemo uporabno razumevanje. Bralec zna novo znanje uporabiti v novih situacijah, ga kritično ovrednotiti in analizirati predpostavke in domneve, ki jih avtor ni eksplicitno navedel. Po teoretični ponovitvi smo po
zgledih Sonje Pečjak ugotavljali katero raven bralnega razumevanja spodbujajo dana vprašanja.
Ko smo izurili te spretnosti, je vsak član učeče se skupnosti poiskal besedilo povezano s svojim
predmetnim področjem (besedilo iz učbenika, berila, aktualno besedilo, besedilo s spleta), nanj
postavil vprašanja, ki so preverjala vse tri nivoje bralnega razumevanja po Sonji Pečjak, nato pa
smo znotraj učeče se skupnosti preverili ustreznost in drug drugemu svetovali, kako naj izboljša
svoje veščine. Ob zaključku prvega leta smo bili člani učeče se skupnosti izurjeni v postavljanju
vprašanj, ki spodbujajo različne nivoje bralnega razumevanja, tudi najvišje, hkrati pa bili s svojim
delom izjemno zadovoljni, saj so kazalniki po enem letu drugačnih strategij oz. uvajanja aktivnosti za doseganje višjih nivojev bralnega razumevanja, že kazali napredek.
V drugem letu projekta smo se nadalje učili drug od drugega, naše delo pa želeli predstaviti in
razširiti med ostale kolege v kolektivu.
Da ne bi le poslušali kako, s kakšnimi strategijami člani učeče se skupnosti pri učencih spodbujajo različne nivoje bralnega razumevanja, smo se v tem preizkusili tudi sami. Trije člani učeče se
skupnosti so za ostale člane time ter za vse kolege, ki so se nam želeli pridružiti, izpeljali svoje
delavnice/učne ure. Učitelj športa je pripravil delavnico postavi in izvedi, kjer smo s pomočjo
skice z legendo postavili poligon in s pomočjo zapisanih navodil pravilno izvedli vajo pri športu.
Pri kemijski delavnici skrivno orožje svetlolask, smo dokazovali prisotnost kisika pri razgradnji
vodikovega dioksida. Na zadnji delavnici pa smo se podali na lov za zakladom, ki smo ga iskali s
pomočjo različno zahtevnih zapisanih navodil.
Poleg tega, da smo izkusili s kakšnimi strategijami naši kolegi pri učencih spodbujajo različne
nivoje, tudi višje, bralnega razumevanja, smo na delavnicah morali med seboj sodelovati in se še
drugače povezali ter še bolj spoštovali delo drug drugega.
Ker so naši kazalniki pokazali napredek – učenci so izkazovali višje nivoje bralnega razumevanja,
člani učeče se skupnosti pa razvili in preizkusili dobre strategije dela, smo naše znanje združili in
izdali tudi Zbornik – nabor nalog, ki spodbujajo in preverjajo različne nivoje bralnega razumevanja. Menimo, da ga je vredno deliti, in da je dober pokazatelj, da smo ustvarili učečo se skupnost, kjer smo si delili izkušnje in lastno prakso, kjer smo kritično ovrednotili delo drug drugega,
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izpostavili pozitivne stvari, si pomagali in ko se nam je zataknilo podajali ideje in predloge da
smo skupaj prišli do cilja.

PROJEKT PROSTOVOLJSTVO
SiMIBIOZ@GIBA
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek se je v tednu med 10. in 16. oktobrom 2016 pridružila vseslovenski
akciji Simbioza Giba 2016, katere moto je bil »Gibanje je življenje in življenje je gibanje.« Akcija
je z gibanjem povezala različne generacije po vsej Sloveniji in poudarila pomen vsakodnevnega
gibanja za naše zdravje, dobro počutje, učenje, kakovostno življenje in zdravo staranje.
V štirih dneh so se učencem od 1. do 5. razreda pri urah športa pridružili stari starši. Učenci in
stari starši so se preizkusili v različnih igrah: lovljenju, zadevanju stožcev, zbijanju kegljev, lovljenju obročev ipd. Otroci pa so se skupaj s starimi starši odpravili na pohod tako na podružnični
šoli na Uncu kot tudi na matični šoli na Rakeku.
Teden medgeneracijskega povezovanja je bil izredno živahen in je šolo napolnil z veliko dobre
volje, pozitivne energije ter veselih objemov dedkov, babic in vnukov. Odzivi na akcijo so bili
nasploh zelo pozitivni, izražena je bila želja, da bi tovrstna druženja tudi ponovili.
PLAKAT MIRU
Že šesto 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 »Praznujmo mir«. Na šoli smo izbrali dva najbolj izvirna in likovno dovršena izdelka in ju poslali na
izbor za zmagovalni plakat. Kljub temu da sta bila plakata zanimiva, se na žalost nista uvrstila v
ožji izbor.
DAN ZA SPREMEMBE
V petek, 7. 4. 2017, so se učenke naše šole udeležile delavnice izdelovanja velikonočnih butar v
okviru Društva Klasje. Delavnice so se udeležile tudi nekatere članice tega društva in učenci drugih šol. Mentorica Milena je pojasnila pomen teh tradicionalnih butar, potem pa sta skupaj z
Ingrid pokazali njihovo izdelavo. Učenci so naredili krasne, lepo okrašene butare.
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Vsak mesec so se učenci dobili v Domu starejših v Cerknici, kjer so krajšali čas starostnikom in
jim pomagali pri obkrožanju številk na tombolskih lističih. Pri enem od obiskov so starostnikom z
barvnimi svinčniki orisali roke in nanje zapisali njihova imena. S tem so jim pomagali pri projektu
Skupaj smo večji, v katerega so bili vključeni.
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 pomen prostovoljstva, saj prostovoljstvo
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prinaša uporabnikom in prostovoljcem veselje, dobro voljo in občutek lastne vrednosti, spodbuja povezanost med ljudmi vseh starosti, tako znotraj generacije kot med različnimi generacijami,
omogoča izkustveno učenje odgovornosti, aktivira veliko človeške energije za skupno dobro,
razvija sočutje in posluh za potrebe soljudi, z občutkom smisla preganja brezvoljnost in apatijo.
Otrokom, ki imajo različne težave v razvoju, omogoča uveljavljanje na pozitiven in koristen
način, spodbuja pa tudi lastno iniciativnost mladih za delovanje na področjih, ki jih zanimajo.
Krepi socialne veščine mladih prostovoljcev in s tem izboljšuje medsebojne odnose in žlahtni
šolsko klimo. Preprečuje in odpravlja nasilje v šolah, odpira jasen pogled na različna poklicna
področja, sprošča in osvobaja od utesnjenih vedenjskih vzorcev ter pomeni priložnost za pridobivanje novih znanj in nabiranje izkušenj na drugačen način.
ŠOLSKI SKLAD
Ob zaključku šolskega leta 2016/2017 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 7.552,83 €.
Poraba sredstev iz sklada je bila namenjena predvsem sofinanciranju šolskih dejavnosti (bivanje
v CŠOD, za zimsko šolo v naravi, delno pokrivanje stroškov kulturnih, športnih dni, ekskurzij, za
prevoze na državna tekmovanja, prireditve, revijo zborov itd.).
Skupna poraba sredstev tako znaša 6.594,52 €. Za novo šolsko leto 2017/18 na računu sklada
ostaja na postavki matična šola 9.738,66 €, na postavki PŠ Unec pa 1.133,22 €.

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 organizaciji 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 zbiralni akciji starega papirja, denar pa porabili za sofinanciranje
izmenjav učencev in organizacijo valete.
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. Izkupiček 2. akcije pa je bil porabljen za organizacijo valete. Organizirali so pustni ples ter predajo ključa.
Udeleževali so se čistilnih akcij ter akcij zbiranja plastičnih zamaškov, izrabljenih kartuš in baterij. Angažirali so se pri raznih humanitarnih akcijah, izvajali pomoč starejših učencev v OPB pri
učenju ter večkrat obiskali starejše občane v Domu starejših 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. 2016 – uvodna pedagoška konferenca, 29. 11. 2016 –
problemska konferenca in 30. 06. 2017 – zaključna konferenca) in štirih ocenjevalnih konferencah (26. 1. 2017 – prva redovalna konferenca, 9. 6. 2017 (9. razred), 14. 6. 2017 (5. razred) in
20. 6. 2017 (1.- 8. razred) – 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 22 napovedanih rednih hospitacij, od tega 6 na PŠ Unec.
V šolskem letu 2016/17 so potekala medpredmetna srečanja učiteljev, na katerih 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 2016). 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.

Srečanja po aktivih
Aktiv 1. triade se je v šolskem letu 2016/2017 sestal 3-krat (mesečno realizacijo in načrtovanje
so usklajevale preko e-pošte, pregledale in potrdile merila za ocenjevanje znanja, učbenike in
delovne zvezke za šol. leto 2017/18. Zaradi neustreznih vremenskih pogojev in organizacijskih
vzrokov so se nekatere dejavnosti premaknile v naslednji mesec (zaključna ekskurzija na matični
šoli).
Aktiv 2. triade se je v šolskem letu 2016/2017 sestal 5-krat (avgusta 2016 člani pregledajo in
potrdijo kriterije ocenjevanja po predmetih, marca potrdijo učbenike in delovne zvezke, maja
načrtujejo dneve dejavnosti, tekmovanja itd. za naslednje šol. leto).
Naravoslovni aktiv se je sestal 4-krat (načrtovali so dneve dejavnosti, pregledali merila za preverjanje in ocenjevanje znanja, predlagali nakup pripomočkov, novih učbenikov, podali predloge
in pobude na spremembe in dopolnitve v Zakonu o osnovni šoli …). Učenci 8. a razreda so zaključili projektno nalogo, pri kateri so izdelali napravo za samodejno zalivanje žive meje z meteorno vodo. V povezavi z Notranjskim regijskim parkom so trije učenci 9. b razreda izdelali raziskovalno nalogo o kačjih pastirjih na Cerkniškem jezeru in na državnem srečanju Mladih raziskovalcev Slovenije v Murski Soboti osvojili srebrno priznanje.
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Družboslovni aktiv se je sestal 3-krat (zaradi pregleda načrta dela in potrditve seznama učbenikov, načrtovanja dejavnosti, tekmovanj itd.). Vsi načrtovani dnevi dejavnosti so bili realizirani.
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 je organiziral 1. Playness festival, kjer so se otroci in starši preizkusili v različnih gibalnih nalogah.
Aktiv OPB se je sestal 3-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 testirale učence za skotopični sindrom. Večkratno in strokovno smo sodelovali z razredniki ob učni in vzgojni problematiki.
Aktiv ODDELČNIH SKUPNOSTI poroča, da so bile izvedene vse zastavljene aktivnosti. V okviru
aktiva smo se zbrali trikrat, in sicer ob začetku leta, ko smo načrtovali naše delo, ob polletju smo
pregledali zastavljene cilje in ob zaključku leta, ko smo naredili dokončno evalvacijo in predlagali
teme in delo v prihodnjem šolskem letu.

Sestanki Unesca
V letošnjem šolskem letu smo na šoli izpeljali le dva UNESCO sestanka z namenom načrtovanja
dejavnosti in evalvacijo opravljenega dela.
Datum
1. 29. 8. 2016
2. 29. 8. 2016
3. 14. 11. 2016

Vsebina
Načrtovanje dejavnosti Nacionalni projekt Vzgajamo zelišča – »V starem iščem novo.«
Letni plan UNESCO ASP net šole 2016/17
Srečanje koordinatorjev Unesco šol

4. 4. 12. 2016

Unesco sestanek

5. 15. 3. 2017

Unesco sestanek koordinatorjev ljubljanskega središča

6. 8. 4. 2017

Unesco sestanek

7. 28. 8. 2017

Unesco sestanek za učitelje

Kraj
PŠ Unec
OŠ Rakek
Gimnazija
Škofja
Loka
OŠ Ledina
OŠ Ledina
OŠ Ledina
OŠ Rakek

V šolskem letu 2016/17 smo dopolnili mednarodni Unesco kotiček – v okviru projekta Švica ter
Erasmus+.
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L. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
Veliko časa in energije je bilo letos namenjeno delitvi kolektivnega znanja in izvedbi delavnic
Učitelj – učitelju.
23. 8. 2016
10. 5. 2017

Pravna zaščita učitelja – Nina Ana Jager
Pravna zašita tehničnega delavca – Nina Ana Jager

25. 8. 2016

Formativno spremljanje znanja – Natalija Komljanec, ZRSŠ

26. 8. 2016

Vključevanje otrok z zmanjšano možnostjo gibanja v OŠ – Martina
Hiti, OŠ Rakek

29. 8. 2016

Izobraževanje E-dnevnik Lopolis – Nejta Bremec

8. 9. 2016
27. 10. 2016
8. 12. 2016
7. 2. 2017
13. 4. 2017
12. 9. 2016

Linpilcare – Tjaša Prudič, OŠ Rakek

21. 9. 2016
22. 9. 2016

Izobraževanje Lopolis – Nejta Bremec
Izobraževanje Lopolis – Nejta Bremec

30. 11. 2016
16. 3. 2017
18. 5. 2017

Področni aktiv DSP, OŠ Cerknica
Področni aktiv DSP, OŠ Cerknica

22. 9. 2016

Kuharska delavnica – Ribogojništvo Goričar, OŠ Rakek

23. 9. 2016
11. 10. 2016
21. 10. 2016
22. 10. 2016
9. 11. 2016
10. 11. 2016
28. 11. 2016
21. 2. 2017
15. 3. 2017
24. 9. 2016

ŠS za gospodinjstvo, ZRSŠ, Ljubljana

Izobraževanje za mediatorja: Zavod RAKMO, Ksenija Lorber,
Rakek

Program izobraževanja učiteljev za pripravo mladih na tekmovanje
o sladkorni bolezni, ZDDS
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27. 9. 2016

Strategije vzgojno-disciplinskega ravnanja učiteljev osnovnih šol,
dr. Metka Kuhar, FDV, dr. Robi Kroflič, FF, dr. Katja Jeznik, FF

28. 9. 2016
29. 9. 2016

Izobraževanje E-zbornica – Nejta Bremec
Izobraževanje E-zbornica – Nejta Bremec

30. 9. 2016
1. 10. 2016

CMEPIUS – Erasmus+, CMEPIUS Bled

12. 10. 2016

Skotopični sindrom, Inštitut za disleksijo, Ljubljana

13. 10. 2016

Strokovni posvet v VZ Planina – dr. Leonida Zalokar, Ivana Budimir, Mojca Centrih, Vesna Zupančič

18. 10. 2016

VIVID konferenca 2016

24. 10. 2016
10. 4. 2017

Izvršilne funkcije (Razvijanje pozornosti pri učencih) – Tjaša Prudič,
Martina Hiti

8. 11. 2016

Varstvo pri delu – Lipovec d. o. o

9. 11. 2016
10. 11. 2016

Izobraževanje Excel – Nejta Bremec

14. 11. 2016
14. 11. 2016
23. 11. 2016

Srečanje koordinatorjev UNESCO ŠOL, Gimnazija Škofja Loka
Študijska skupina za kemijo, ZRSŠ
Posvet kemijske varnosti za vse: Nanovarnost - Ali smo dovolj previdni z nano?, Urad RS za kemikalije, ZRSŠ, NUZ

24. 11. 2016
30. 5. 2017

Področni aktiv učiteljic nemščine, OŠ Cerknica
Področni aktiv učiteljic nemščine, OŠ Cerknica

25. 11. 2016

Sejem Narava-zdravje, GR Ljubljana: predavanja o prehranskih
navadah otrok in mladostnikov in o pomenu kakovostnega zajtrka
v prehrani, demonstracijska predstavitev priprave tradicionalnih
zajtrkov – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Usposabljanje iz prve pomoči, OZRK Cerknica.

29. 11. 2016
30. 11. 2016

Preprečevanje in obravnava nasilja ter graditev kulture nenasilja,
ZRSŠ
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4. 12. 2016
8. 4. 2017
10. 12. 2016

Unesco sestanek, OŠ Ledina, Ljubljana

16. 1. 2017

Aktiv razrednikov: Vzgojni načrt šole – Emiljana Baraga

24. 1. 2017
16. 2. 2017

Moteči dejavniki – Tjaša Prudič

26. 1. 2017

Delavnica Vzgojni načrt – Emiljana Baraga

30. 1. 2017

Posvet svetovalnih delavcev, MIZŠ

1. 2. 2017
30. 3. 2017
7. 3. 2017

Moderacijske veščine (Linpilcare) – 1. del, ZRSŠ Ljubljana
Moderacijske veščine (Linpilcare) – 2. del, ZRSŠ Ljubljana
Akademija z Lili in Binetom, Rokus Klett, Koper

7. 3. 2017
14. 3. 2017
21. 3. 2017
13. 3. 2017

Linpilcare – delavnica za učitelje, Tomaž Lulik
Linpilcare – delavnica za učitelje, Anita Šen
Linpilcare – delavnica za učitelje, Martina Hiti
Fonološko ozaveščanje pri TJ v 1. VIO in medpredmetno povezovanje, Zavod za šolstvo, Ljubljana

15. 3. 2017

Unesco sestanek koordinatorjev ljubljanskega središča, Ljubljana

16. 3. 2017

Kemične, nekemične odvisnosti – Miha Kramli

24. 3. 2017
25. 3. 2017
30. 3. 2017

Team teach izobraževanje, ZGN Ljubljana; Hana Košir in Ajda Petrič, OŠ Rakek
Kulturni bazar 2017, Ljubljana

31. 3. 2017
12. 4. 2017

Izobraževanje za mentorje »Zlata kuhalnica«, Turistična zveza Slovenije, Kamnik
Izobraževanje za E-vrednotenje, Nejta Bremec, OŠ Rakek

19. 4. 2017

Aktiv učiteljev 1. triade sosednjih šol, OŠ Iga vas

22. 5. 2017

Kako pomagam učencu pri učenju? – prof. Dušica Kunaver, Ljubljana

23. 5. 2017

Interakcija med učitelji in starši – Marko Juhant

25. 5. 2017

2. konferenca Male sive celice, RTV Ljubljana

5. 6. 2017

Izobraževanje Lo.Polis, OŠ Antona Globočnika, Postojna

29. 6. 2017

Zaključna refleksija v mednarodnem projektu Linpilcare, ZRSŠ
Ajdovščina

Usposabljanje za prvo pomoč, RK Cerknica, Begunje pri Cerknici
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23. 8. 2017

Študijsko srečanje NAMA, ZRSŠ Ajdovščina

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 šolskem letu 2016/2017:
DATUM
13. 12. 2016

INŠPEKCIJA
Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano

23. 9. 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava RS –
Območni urad Postojna

25.4.2017

Zavod za zaposlovanje Ljubljana
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PREGLED
Kontrola zdravstveno-higienskega režima
šolske kuhinje na obeh šolah, skladiščnih
prostorov ter prostorov za 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.
Kontrola splošnih higienskih pogojev v
kuhinji matične šole ter kuhinji PŠ Unec,
prezračevanja, velikosti prostorov živilskega obrata, ustreznost vzdrževanja.

Kontrola dokumentacije, poročil in izvajanja programa javnih del. Ni bilo pripomb.
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N. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba je delovala na naslednjih področjih:
 Odkrivanje in pomoč učencem z učnimi težavami
Ob upoštevanju Koncepta dela (Učne težave v osnovni šoli) z učenci z učnimi težavami v osnovni
šoli smo tudi letos bolj smotrno razdelili učno pomoč učencem, ki so jo potrebovali. 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 ur ISPU,
izvajalke dopolnilnega pouka), jim svetovala in nekaterim organizacijsko urejala njihovo delo. V
okviru omenjenega je bila učna pomoč nudena 29 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 spremljan
učenčev razvoj, sodelovanje s starši je pogostejše in sodelovanje med učitelji boljše. Za dobro se
je izkazalo tudi uvajanje testiranja z ocenjevalnimi shemami bralnih zmožnosti in uvedba bralnega testa. Aprila je svetovalna delavka v soglasju s starši v 3. a, 3. b in 3. c 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.
V 3. b razredu so bili rezultati zelo odstopajoči navzdol, zato so učenci v mesecu juniju ponovili
bralni test. Učence 1. triade je testirala s testom Ocenjevalna shema bralne pismenosti (1. in 2.
razred) ter morebitne slabše rezultate sporočila staršem in učiteljicam, s katerimi so skupaj
načrtovale nadaljnje delo. Za štiri učence je pripravila tudi izviren projekt pomoči in aktivno
sodelovala s svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše. Za enega učenca smo pripravili izviren delovni projekt pomoči učencu tujcu ter predvideli oblike pomoči in prilagoditve v
načinu dela. Učenec je dosegel standarde znanja pri vseh predmetih. 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 25 otrok 2.–4. razreda.
V okviru projekta LINPILCARE je svetovalna delavka skupaj s sedmimi učitelji nadaljevala razvijanje različnih ravni bralne pismenosti, predvsem višje ravni, in pri tem so bili zelo uspešni. Ob
zaključku šol. leta je šola izdala zbornik – nabor nalog, ki spodbujajo in preverjajo različne nivoje
bralnega razumevanja.
 Šolska kultura, vzgoja, klima, red
Svetovalna delavka je sodelovala pri razreševanju aktualne problematike in konfliktnih situacij
na šoli. Le-te je obravnavala individualno ali v timu z razredničarko, posameznimi učitelji ali ravnateljico. Večkrat je bila v vlogi svetovalca razredničarki ali učiteljem, nekajkrat pa je bila tudi
mediatorka v konkretnih situacijah, sodelovala je pri obravnavi določene teme ali problematike
v okviru razrednih ur, ob težji problematiki predlagala sklic oddelčnega učiteljskega zbora. V
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letošnjem letu so bili izrečeni 3 vzgojni opomini (dva za posedovanje petard in en za neopravičene ure). 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.
 Delavnica Moteči dejavniki
Učiteljem je svetovalna delavka predstavila razliko med konfliktom in nasiljem ter ukrepanje ob
zaznavi nasilja, predstavila jim je primer učenja empatije; pregledali smo Navodila ob zaznavi in
za obravnavo vrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih in ukrepanje ob zaznavi vrstniškega nasilja; izpostavili smo nekaj motečih dejavnikov (dežurstvo na avtobusu, odprta vrata
stranišč in papirčki okoli košev, nespoštljiv odnos do šolske lastnine) ter poiskali nekaj rešitev in
skupnih usmeritev.
 Svetovalna delavka je bila članica tima za evalvacijo in prenovo vzgojnega načrta.
Skupaj z ostalimi člani tima smo pregledali vzgojni načrt (pregledali izhodišča, stanje) in postavili smernice za delo. Učitelje smo ponovno opremili z znanjem, kaj vzgojni načrt je, čemu je
namenjen ter ponovili znanje Glasserjeve teorije izbire. Skozi delavnice smo pregledali cilje
vzgojnega načrta ter ugotavljali, ali jih uresničujemo, se o tem pogovorili in iskali rešitve, nato
pa smo tako učenci in učitelji kot starši pregledali dejavnosti za zadovoljevanje otrokovih potreb
in jih modificirali. Pripravili smo predlog prenovljenega vzgojnega načrta, ki je skrbno premišljen
in v katerega so vpleteni vsi deležniki.
 Svetovalna delavka je v 6. a razredu merila razredno klimo in izvedla sociogram.
Glede na rezultate je podala predloge razredničarki za nadaljnje delo z oddelkom ter rezultate in
predloge predstavila tudi učencem.


Učenci 6. a 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 povratne informacije 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 prijetna dva dni v naravi,
na soncu, naučili so se postaviti pravila in se jih držati, razdeliti zadolžitve in jih opraviti ter se
veliko igrati – bili so športno aktivni. Vsak učenec se je lahko izkazal tako, da je pripomogel k
uspehu skupine. Vse sodelovalne igre so učenci uspeli rešiti. Bolj so se naučili zaupati in seveda
zaupanje vračati.


V tem šolskem letu je svetovalna delavka v okviru razrednih ur v 4. a in 5. a razredu sledila
programu delavnic Zavoda RAKMO.
Spoznavali smo sebe in se učili, v čem se razlikujemo od drugih ter kaj imamo skupnega; pogovarjali smo se o konfliktih in ugotavljali, da so posledica drugačnega pogleda ali razumevan-
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ja, torej smo se jih učili razumevati in reševati; pogovarjali smo se o pomembnosti ohranjanja
sodelovanja; pri sebi smo prepoznavali jezo in se naučili nekaj metod primernega izražanja jeze;
naučili smo se izražati svoje občutke v obliki »jaz« stavkov, ob zaključku pa smo se odpravili v
letno učilnico in preizkusili pridobljene veščine in znanja. Skupaj smo premagali gordijski vozel,
se miže postavljali v oblike geometrijskih likov in si ob zaključku leta podarili nekaj lepih misli.
Glede na problematiko je svetovalna delavka razredne ure pripravila tudi za nekatere druge
oddelke.
 Izvedena je bila delavnica Safe.si, in sicer za učence 6., 7. in 9. razreda Družabna omrežja
in za učence 8. razreda Zasvojenost z novimi tehnologijami.
 Staršem in učiteljem smo ponudili predavanje Mihe Kramlija (Kemične in nekemične
odvisnosti).
S spodbujanjem prostovoljstva je svetovalna delavka 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 bila svetovalna delavka članica tima za delo z učencem z veliki težavami na
področju vedenja. Tedensko smo iskali uspešne oblike pomoči, sodelovali s starši, se obračali na
zunanje institucije (SCOMS, Razvojna ambulanta, Zavod RS za šolstvo, Komisija za usmerjanje,
MIZŠ, CSD Cerknica, VIZ Planina, ZGNL), iskali pot, da bi zmogli zagotoviti varno in mirnejše okolje tako za učenca kot za ostale učence na Uncu in učitelje. Strokovna skupina je ob zaključku leta
ugotovila, da napredek vseeno ni takšen, da bi bil učenec lahko prisoten pri rednem pouku brez
spremljevalca, brez medikamentozne terapije, brez dodatne strokovne pomoči in prostora za
umik.
V letošnjem letu je bilo zaznati manj neprimernih vedenj kot v preteklem letu. Menim, da 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 malo vzgojnih težav in prijetno zaključili šolsko leto.
V aktiv oddelčnih učiteljskih zborov so bili v letošnjem šolskem letu vključeni vsi razredniki. V
okviru aktiva smo se zbrali trikrat, in sicer ob začetku leta, ko smo načrtovali naše delo, ob polletju smo pregledali zastavljene cilje in ob zaključku leta (26. junij 2017), ko smo naredili dokončno evalvacijo in predlagali teme in oblike dela v prihodnjem šolskem letu.
 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
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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 22 otrok s
posebnimi potrebami usmerjenih v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo. Svetovalna delavka je pomagala usmeriti dve učenki v osnovno šolo s prilagojenim
programom, nove odločbe predstavljala sodelavcem ter razporede delitve ur dodatne strokovne
pomoči redno posodabljala.
 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 39 identificiranih nadarjenih otrok (30 % učencev), štirje starši niso soglašali, da se otroke naprej spremlja in vodi kot nadarjene učence. Za 34 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 in na katerem 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 in da glede na pretekla leta zadovoljstvo narašča. Junija so učitelji evalvirali izvajanje individualiziranega programa
nadarjenih učencev in zapisali njihove dosežke.
V tem šolskem letu smo prejeli 4 vloge za status športnika (perspektivnega ali vrhunskega) ali
umetnika (perspektivnega ali vrhunskega), od tega je bila ena vloga oddana šele v mesecu
novembru, zato smo zaprosili za dopolnitev vloge. Te nismo prejeli. Dvema učencema je bil
odobren status perspektivnega športnika, 1 učenki pa status perspektivne mlade umetnice.
 Vpis šolskih novincev in priprava staršev
Roditeljski sestanek za starše prvošolcev, pogovori, vpis v februarju, izvedba odložitve šolanja.
Šolske novince smo vpisovali 13., 14. in 15. februarja 2017, vpisat se je prišlo 37 otrok. Trije
učenci se niso vpisali na našo šolo, vpisala pa sta se dva iz drugega šolskega okoliša. Od 37 prvošolcev jih bo 11 obiskovalo podružnično šolo, 26 pa matično šolo.
Starše teh otrok smo povabili na dva roditeljska sestanka. Na prvem, 11. 4. 2017, 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, 6. 6. 2017, pa z delom v 1. triletju,
učbeniki in učnimi pripomočki ter spregovorili o prvem šolskem dnevu.
Skupaj z razredniki in vzgojiteljicama smo organizirali obisk bodočih prvošolcev v šoli. Tudi letos
je ta obisk potekal tako na matični kot na podružnični šoli.
Ob koncu šol. leta se iz naše šole izpisuje 7 učencev.
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 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 v zvezi z Razpisom 2017, posodabljanje internetne strani in oglasne deske.
V 7. razredu je svetovalna delavka v okviru pouka DKE učence seznanila, da je v primeru omejitve vpisa merilo 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
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 3 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 iskanja
poklicne poti.
V letošnjem letu smo se odzvali v pilotno raziskavo Career Tree (CaT), ki ustvarja novo psihodiagnostično orodje, ki bo mladim pomagalo pri načrtovanju njihove karierne poti. Kar 20 učencev
se je odzvalo in tako smo v mesecu oktobru izvedli obsežno testiranje v računalniški učilnici, v
mesecu februarju pa sem učencem posredovala osebna poročila.
2. februarja 2017 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, le nekaj se jih je odzvalo. Učence je svetovalna delavka seznanjala z možnostmi štipendiranja, razpis za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice pa objavila tudi
na šolski spletni strani.
 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. 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 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 4 učenke, ki so se udeležile brezplačnega letovanja z namenom krepitve
socialnih veščin.
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 Drugo
Vodenje projekta Prostovoljstvo, vodenje šolskega tima v okviru projekta Linpilcare, članica
strokovne skupine za evalvacijo in posodabljanje vzgojnega načrt, članica ekipe PP OŠ Rakek,
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 in Erasmus+, vodenje nacionalnega Unesco projekta Menjaj branje za sanje itd.
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O. ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica deluje na dveh lokacijah: na matični šoli in enkrat tedensko na podružnični šoli
Unec.
Skupni prirast knjižnega gradiva v šolskem letu 2016/2017 (nakup, dar, stari fond) je 145 enot
gradiva.
Število vseh knjižnih enot, vpisanih v program COBBIS, je 15286. V arhivu se nahaja 564 enot
knjižnega gradiva.

Prirast neknjižnega gradiva:
CD-romi

CD

Videokasete

0

3

0

Avdio
kasete
0

DVD
0

Skupno število enot neknjižnega gradiva:
CD-romi

CD

Videokasete

99

90

240

Avdio
kasete
89

DVD
81

ARHIV
V letošnjem letu smo uredili arhiv starih fotografij.
V pod lokaciji Arhiv se trenutno nahaja 564 vpisanih knjig v COBBIS, odpisanih je bilo 1307 knjig.
Revije in časopisi: 27
Skupno število izposojenih knjig je 2291.
Obisk:
– Rakek:
– Unec :
– Skupaj:

1718
570
2023

V šolskem letu 2016/2017 smo poskrbeli za prirast knjižničnega gradiva tako na matični šoli kot
PŠ Unec, in sicer v vrednosti 918,15 € za obe šoli.
Največ je bilo izposojenih leposlovnih knjig za starostno stopnjo cicibani in pionirji.
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Izposoja je potekala po urniku, na Uncu ob petkih.

Učbeniški sklad
Učbenike si je v preteklem šolskem letu izposodilo 223 učencev.
Bibliopedagoško delo
V šolskem letu je bilo izvedenih:
– na matični šoli Rakek:
– na PŠ Unec:
Skupaj: 50 ur

38 PU KIZ
12 PU KIZ

Bralna značka 6.–9. r
Pri prebiranju knjig za bralno značko je sodelovalo 36 otrok, bralno značko pa je osvojilo 31
učencev.
Zlato bralno značko je osvojilo 9 učencev. Vsi so dobili knjižne nagrade Društva BZ Slovenije in
so se 3. 6. 2017 udeležili nagradnega izleta v Ljubljano v organizaciji DPM Cerknica in agencije
FUNTURA.
V KD Cerknica jim je 6. 6. 2017 priznanja podelila pisateljica Desa Muck.
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P. DELO RAČUNALNIČARJA
V šolskem letu 2016/17 je bilo opravljeno veliko dela na različnih področjih:
 LoPolis – elektronsko vodenje dnevnikov:
Letos se je prvič izvajalo elektronsko vodenje dokumentacije, zaradi tega je bilo potrebno
nuditi učiteljem več pomoči. V avgustu in septembru 2016 je računalničarka izvajala izobraževanje za učitelje za upravljanje Lopolisa (dodajanje govorilnih ur, številčenje ur, vnašanje
novih uporabnikov, pregled in popravila napak, urejanje statusov učencev, spreminjanje
urnika, administrativno urejanje podatkov).
Določena dokumentacija (OPB, dnevniki skupin in dnevniki interesnih dejavnosti) je ostala v
papirni obliki. S 1. 9. 2017 se uvaja nova aplikacija LoPolis (spletna verzija –
http://novi.lopolis.si/), zato bo pripravila izobraževanje za učitelje dne 25. 8. 2017 in 28. 8.
2017. Poleg navedenega se je za Lopolis tudi izobraževala in ves čas kontaktirala z osebjem
Lopolisa, obenem pa pomaga pomočnici pri administraciji.


Spletna stran
o Urejanje šolske spletne strani (dodajanje prispevkov in urejanje podatkov)
o Pomoč učiteljem pri pisanju prispevkov za spletno stran
o Arhiviranje fotografij s spletne stani na zunanji disk



Uporaba IKT tehnologije
o Pomoč učiteljem pri uporabi IKT tehnologije in uporabi programske opreme
o Pomoč pri E-vrednotenju NPZ (V ta namen sta bili izvedeni dve delavnici.)
o Pomoč učiteljem pri tiskanju pohval in matičnih listov
o Pomoč pri urejanju biltena za 9. razred in tiskanje



Spletna učilnice oz. spletna zbornica
o Vpeljava spletne zbornice
o Vzdrževanje spletne zbornice
o Dodajanje in urejanje uporabnikov
Spletno zbornico smo uvedli v oktobru 2016, potrebno je bilo ustvariti učilnico na Arnesu in postaviti okvirno zamisel. V ta namen je vodstvo ustvarilo spletno zbornico za namen hranjenja
dokumentov na enem mestu. Vsi učitelji so opravili enourno izobraževanje za uporabo ezbornice. Predhodno je bilo potrebno učiteljem ustvariti uporabniška imena in gesla v MDM
imeniku.
Poleg spletne zbornice učiteljica Anita Šen za namen kolesarskega izpita uporablja še spletne
učilnice sio.si. Ker učilnico uporabljajo vsi učenci, ki opravljajo izpit, je vse učence 5. razreda
vnesla v imenik MDM. Učencem, ki bodo imeli uporabniška imena in gesla v MDM, bo v naslednjem šolskem letu ponudila uporabo Office365 za učence.
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Posodobitev in vzdrževanje računalniških komponent na šoli
o Dodajanje RAM-ov (knjižnica, učilnica B2, učilnica tehnike, zbornica, kabinet prve in
druge triade, zbornica Unec, kabinet dodatne strokovne pomoči)
o Na novo nameščeni operacijski sistemi (kabinet prve in druge triade, zbornica Unec,
učilnica tehnike, zbornica)
o Menjava zaradi izpadov elektrike uničenih switchev

 Pomoč učiteljem pri nedelovanju programov in pri lažjih zagatah sistemske opreme
Veliko težav je letos povzročal Google Chrome, vsem učiteljem je računalničarka posodobila
antivirusni program (F-secure ) in pregledala delovanje računalnikov.
V letošnjem letu smo v sodelovanju s podjetjem Grifon, d. o. o., uredili notranje omrežne povezave oz. pripadajočo mrežo. Vse IP-je učiteljev smo preselili na pedagoško omrežje, vodstvu pa
smo pustili administrativno mrežo. S tem smo dosegli večjo varnost v notranjem omrežju. V
sklopu urejanja notranjega omrežja smo v letu 2017 kupili novo NAS napravo (shranjevanje v
oblaku, back up) in server, na katerem je centraliziran program SAOP. Do sedaj je bil server
SAOP na računalniku računovodje, kar nam je povzročalo kar precej težav z dostopom (kuhinja,
vodja prehrane, ravnateljica in tajnica).
Z mesecem marcem smo s podjetjem Grifon sklenili vzdrževalno pogodbo, s katero smo dosegli,
da podjetje skrbi za dodano varnostno kopijo, vzdržuje server in skrbi za posodabljanje na njem.
Enkrat mesečno pride v sklopu pogodbe serviser, ki pregleda računalnike v vodstvu oz. ureja
stvari po dogovoru.


Nabava nove računalniške opreme (našteti samo večji izdatki, vzdrževalna oprema in potrošni material nista vključena)
o Prenosnik Lenovo za zbornico (Leteči prenosnik je namenjen za zunanja izobraževanja
in za učitelje, ki nimajo prenosnikov na reverz.);
o Prenosnik Lenovo za učiteljico matematike Antonijo Šlajnar;
o Prenosnik Lenovo, financiran iz projekta Erasmus+ za učiteljico Petro Mikše (za potrebe izvajanja in načrtovanja projektov);
o Nov stacionarni računalnik za ravnateljico (Za kopijo podatkov in namestitev je poskrbelo podjetje Grifon);
o Nov barvni tiskalnik, lociran v računalniškem kabinetu;
o Donacija s strani podjetja DS Smith (Dva prenosnika Lenovo, prvega je prejela Polona
Klopčič, drugega pa Emilijana Baraga na podružnični šoli Unec).



Podružnična šola Unec
o V knjižnici je bil dodan RAM.
o Opravljena je bila menjava projektorja v učilnici 3. razreda.
o Vzpostavljena je bila WI-FI povezava točka v zbornici, potrebno bo dodati dodatno
točko na hodniku).
o Donacija prenosnega računalnika Lenovo za učiteljico Emilijano Baraga.
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o V zbornici je bil zamenjan računalnik in nameščen nov barvni tiskalnik.
V prihodnjem šolskem letu bo izveden natečaj za strojno opremo SIO 2020, na katerega smo se
prijavili. Načrtujemo nabavo:
 2 stacionarnih računalnikov za matično šolo (pomočnica, svetovalna delavka)
 2 stacionarnih računalnikov za PŠ Unec (zbornica, knjižnica),
 4 ekranov (zamenjava starih 15-inčnih ekranov),
 15 tablic za pedagoško delo v razredu.
Načrtovane novosti: nova spletna stran, gostujoča na Arnesovih spletnih straneh (brezplačno
vzdrževanje), vzpostavitev Office365 za učitelje in učence, uvajanje novega Lopolisa, nadgradnja
nekaterih starejših računalnikov.
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R. ŠOLSKA PREHRANA
V šolskem letu 2016 /17 se je v šolski kuhinji na Rakeku dnevno pripravljalo:
 257 zajtrkov za učence jutranjega varstva
 229 malic za učence 1.–9. razreda
 200 kosil (od tega 40 za PŠ Unec)
 45 popoldanskih malic
 3 kosila za delavce šole
 4 malice za učitelje
 PŠ Unec: 48 malic in 10 zajtrkov, 10 popoldanskih malic (Pripravljajo sami.)
* Diete (zdravniško potrdilo):
– alergija na jajca (1)
– alergija na jajca in mleko (1)
– alergija na laktozo (1)
* Drugo:
– 8 brezmesnih malic, 4 brezmesna kosila
– 8 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 je bilo upravičenih 19 učencev (12 %).
Jedilnik smo načrtovali za 14 dni naprej v sodelovanju s kuharico Marijo Hiti in Zdravko Penko.
Pri načrtovanju jedilnikov smo upoštevali 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 jih je manj. 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, dietne jedilnike 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 7. septembra 2016 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 31 delitev sadja in zelenjave. Učence smo s tem še dodatno spodbujali k
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njunemu uživanju. Vzporedno s tem so skozi celotno leto potekale promocijske aktivnosti v zvezi s projektom.
V petek, 18. novembra 2016, smo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk, pri čemer smo vsa živila
nabavili od slovenskih proizvajalcev, med pa so nam podarili lokalni čebelarji.
Maja smo za 5 švicarskih učencev in 2 spremljevalca pripravljali malico in kosila s poudarkom na
slovenski kulinariki, od 29. 5. do 2. 6. 2017 pa smo skrbeli za prehrano učencev projekta Erasmus+ in njihove spremljevalce (13 učencev, 6 spremljevalcev).
Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali pri pripravi pogostitve za valeto.
Izobraževanje za kuharice v zvezi s HACCAP sistemom sta izvedli vodja prehrane Marija Opeka in
Jelena Ilišin, ki jo je nadomeščala v času od 1. 4. 2017 do 15. 5. 2017.
V letošnjem šolskem letu smo imeli dva pregleda na centralni šoli in PŠ Unec (10. 12. 2016, 16.
6. 2017) s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29. Sanitarna inženirka, gospa
Irena Todorovič, je naredila kontrolo higienskega režima šolske kuhinje, vključno s preverjanjem
HACCP sistema, in odvzela vzorce živil za mikrobiološko preiskavo. S higieno v kuhinji in izvajanjem HACCP sistema je bila zadovoljna in ni našla večjih pomanjkljivosti. Še naprej moramo skrbeti za deklaracije prejetih živil, saj je le tako omogočena sledljivost.
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

Rakek
27
229

Unec
10
48

200
(od tega 40 za PŠ Unec)
55
(od tega 10 za PŠ Unec)
4
3

Skupaj
37
277
200
55
4
3

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, bilo pa je nekaj vprašanj in predlogov. 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
in letos prvič na 1. Playness festival naše šole. Za starše smo pripravili naslednja predavanja:
 19. 1. 2017 – Pomagajmo otrokom pri premagovanju učnih težav (za starše učencev 1.
razreda, izvajalka Martina Hiti)
 16. 3. 2017 – Kemične in nekemične odvisnosti (Miha Kramli)
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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 2016/2017 so študentsko prakso na šoli opravljali naslednji študentje:
DATUM
14.11.–18.11. 2016
5.12.–9.12. 2016

ŠTUDENTKA
Špela Šajn

3.4.–14.4. 2017

Janez Puntar

8.5–26.5.2017

Anja Borštnik

FAKULTETA
Razredni pouk, Pedagoška
fakulteta v Ljubljani (1. letnik)
Matematika in računalništvo, Pedagoška fakulteta v
Ljubljani (3. letnik)
2-tedenska praksa angleščine/mag. študijski program
2. stopnje Razredni pouk,
Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (1. letnik)

MENTORICA
Karmen Petrič
Liljana Intihar
Nejta Bremec

Gabrijela Prelesnik

T. PŠ UNEC
Program na podružnični šoli je bil v celoti realiziran, šola se dobro povezuje s krajem (poročilo v
prilogi).
U. SPLOŠNO
Med šolskim letom so našo šolo večkrat predstavili tudi javni mediji (Radio 94, Slivniški razgledi ,
NKN), ravnateljica je večkrat predstavila delo na šoli v člankih (mednarodni projekti, dobrodelne
akcije, prireditve …), Slivniških razgledih in drugih medijih.
Investicije: nakupili smo nekaj drobnega inventarja, in sicer kot dopolnitev inventarja za obe
kuhinji (krožniki, pladnji, skodelice, kozarci) ter gole na PŠ Unec, odbojkarske in nogometne
žoge.
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V. ZAKLJUČEK
Ocenjujem, da je Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17 v celoti in kakovostno 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 2016/2017
POROČILO O DELU AKTIVA 1. TRIADE ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
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 2016/2017 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 2017/2018. Poleg tega smo pregledale in potrdile učbenike in delovne zvezke ter drugo
gradivo za šolsko leto 2017/2018.
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, poskrbele za dekoracijo pri glavnem vhodu v
matično šolo, mesečno pripravljale razstave v DEOS-u Cerknica.
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. V juniju smo jih
povabili na playness festival. Poleg tega so prvošolci in drugošolci na matični šoli pripravil nastop za starše, na podružnični šoli pa so organizirali prireditev za krajane Pozdrav pomladi.
V šolskem letu 2016/2017 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 oz. smo spremenili lokacijo (zaključna ekskurzija na matični šoli – namesto na Cerkniško jezero smo odšli v Rakov Škocjan).

Rakek, 23. 6. 2017
Zapisala: Nina Granfola
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POROČILO O DELU AKTIVA 2. TRIADE
ZA ŠOLSKO LET0 2016/2017
V okviru aktiva smo se zbrali petkrat. Prvič smo se zbrali pred začetkom šolskega leta, v mesecu
avgustu, ko smo pregledali načrtovane dneve dejavnosti ter druge aktivnosti v šolskem letu
2016/2017. Pregledale smo tudi kriterije ocenjevanja ter poročilo in napotke za delo glede na
rezultate NPZ. Naslednji sestanek smo imele v mesecu septembru, ko smo se pripravljale na
CŠOD Lipa. Takrat nam je E. Baraga predstavila svoj način privzgajanja odgovornega ravnanja
učencev pri svojem delu. Tretjič smo se sestale v mesecu februarju, ko smo pregledale opravljene aktivnosti v prvem ocenjevalnem obdobju. Četrtič v aprilu, ko smo načrtovale učbenike in DZ
za prihodnje šolsko leto. Na tem sestanku je bila prisotna tudi ravnateljica. Načrtovale smo tudi
DD za prihodnje šolsko leto v okviru CŠOD in opravile prijave.
Zadnji sestanek smo imele meseca junija, ko smo pregledale opravljeno ter načrtovale DD in
ostale aktivnosti za naslednje šolsko leto. Določile smo novo vodjo aktiva, Tejo Milharčič.
Ob pregledu DD v tem šolskem letu ugotavljam, da so bile izvedene vse aktivnosti. Pri nekaterih
smo zaradi drugih dejavnikov premaknili določen datum in se tako uskladili glede na delo in
dejavnosti na šoli. Z izvedbo smo zadovoljne, prav tako pa smo za mnoge dejavnosti dobile ustne ali pisne pohvale od učencev in staršev.

Julija Bombač, vodja aktiva 4. in 5. razredov
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POROČILO O DELU AKTIVA ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA
ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja: Liljana Intihar, Marija Opeka, Martin Rihtar, Petra
Mikše, Tina Matičič, Anita Šen, Brigita Modic, Vida Rovan, Janez Radivo, Ksenja Kržišnik, Nina
Granfola.
Aktiv OPB se je sestal trikrat. Na aktivih smo načrtovali delo v podaljšanem bivanju in reševali
aktualne zadeve.
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 ob prihodu staršev po otroke.
Sprostitvene dejavnosti smo izvajali na igralih pred šolo, na ploščadi pred šolo, na igrišču pred
telovadnico, v športnem parku, v telovadnici, v knjižnici ter v računalniški učilnici. V PŠ Unec pa
na šolskem vrtu (igrala), v telovadnici in na igrišču pri gasilskem domu, v zimskem času na brežini v bližini šole ter v učilnici ali na sprehodih. Velik poudarek smo dali prostemu gibanju - neusmerjenemu gibanju, če se le da, na prostem, saj učenci po dopoldanskem vodenem delu potrebujejo veliko fizične sprostitve.
Nabavljeni so bili materiali za potrebe ustvarjalnega preživljanja časa. Vodja posameznega
oddelka je nakupil pripomočke v vrednosti 30 EUR, ki jih je potreboval za delo. V okviru ustvarjalnega preživljanja prostega časa smo likovno ustvarjali glede na letne čase, praznike in druge
pomembnejše dneve.
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.
Obeleževali smo tudi nekatere UNESCO dneve.

1. skupina OPB Rakek
V učilnici sta učiteljici imeli na razpolago pano, kjer sta z učenci ustvarjali na različne tematike,
predvsem glede na letne čase. V okviru izbirnega predmeta Kemija v življenju so z učenci 9. razredov pripravili demonstracijo – Bruhajoče buče in delavnico, kjer so učenci izdelali svojega
»sluzija«. Iz slamic in zamaškov so naredili štiri družabne igre Križci in krožci. Obeležili so tudi
svetovni dan prve pomoči (z materialom, ki mu je pretekel rok, smo nudili prvo pomoč drug
drugemu), svetovni teden otroka (ustvarjali s prstnimi barvami na blago) in dan Zemlje (družabna igra Očistimo naš planet Zemlja). Ustvarjali smo tudi izdelke na teme, kot so božič (okraski),
velika noč (barvanje jajca) itd. Ob koncu šolskega leta smo pod vodstvom Janeza Radiva izvedli
projektni teden, med katerim smo se udeležili športnih iger, rolanja in vodnih iger. Veliko pa
smo se tudi igrali in se pogovarjali, dogovarjali in se skušali držati pravil, ki smo jih oblikovale vse
skupine podaljšanega bivanja.
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1. skupina OPB Unec
V skupini smo obeležili svetovne dneve (svetovni dan Zemlje, svetovni dan prve pomoči), ob
tednu otroka smo priredili športne igre, sodelovali v akciji Podarite nam modro srce ter sodelovali pri okraševanju šole.
2. skupina OPB Rakek
Učenci so veliko risali in barvali. Sodelovali smo na natečaju Nivea. Z modrimi srčki smo okrasili
okna in s tem popestrili izgled šole. Ustvarjali smo tudi na tematiko praznikov: božič, velika noč,
pust, materinski dan …
2. skupina OPB Unec
V letošnjem šolskem letu so učenci v podaljšanem bivanju na Uncu, v 2. skupini (od 3. do 5. razreda) obeležili teden otroka in dan zemlje, ustvarjali jesenske venčke, novoletne venčke, okrasili
šolo v novoletnem času in izdelali novoletne voščilnice, šivali muce iz filca, ustvarjali dišeče snežene može iz filca, sodelovali v projektnem tednu Junijske igre.

3. skupina OPB Rakek
V tretji skupini smo veliko pozornosti namenili razvijanju ročnih spretnosti in krepitvi socialnih
veščin. V jesenskem času smo v okviru dneva prve pomoči organizirano zavijali namišljene rane
bolnikom, sodelovali v tednu otroka, izdelovali male živalice iz divjih kostanjev, sodelovali pri
jesenski dekoraciji šole in stojnice. Nadaljevali smo z novoletnimi delavnicami, v zimskem času
pa pletli košarice iz ličja, lesa in papirja. Sestavljali smo konstrukcijske sestavljanke in na koncu iz
vezanih plošč izdelali vrtavke. Ves čas smo se aktivno športno udejstvovali v igrah z žogo in se
učili medsebojnega sodelovanja. Veliko smo tudi risali in brali.
4. skupina OPB Rakek
Dejavnosti smo izvajali v skladu z učnim načrtom, ob tem pa smo se prilagajali letnim časom in
vremenskim razmeram. V začetku leta so učenci potrebovali kar nekaj časa, da so osvojili in se
tudi držali dogovorjenih pravil, sicer pa večjih težav na vzgojnem področju ni bilo.
Skozi šolsko leto smo v skupini največ pozornosti namenili gibanju, raznim usmerjenim športnim
igram ter prosti igri. Poudarek smo dajali tudi razvijanju socialnih veščin in medsebojnega sodelovanja. Sodelovali smo v šolskih projektih ter projektnem tednu, ko so se učenci preizkusili v
športnih igrah in rolanju ter se zabavali ob vodnih igrah.

Rakek, 23. 6. 2017

za aktiv učiteljev OPB:
Petra Mikše
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POROČILO DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA
ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
Učitelji v družboslovnem aktivu
Jolanda Cerkvenik, Metoda Debevc, Urška Drobnič, Tina Milavec, Petra Mikše, Gabrijela Prelesnik, Lea Sterle, Anja Šircelj Istenič
Sestanki družboslovnega aktiva
V letošnjem šolskem letu smo se sestali trikrat:
1. V mesecu avgustu – planiranje LDN za šolsko leto 2016/2017
2. V mesecu maju – uskladitev mnenj glede izbire delovnih zvezkov v šolskem letu
2017/2018
3. V juniju – planiranje LDN za šolsko leto 2017/2018
Načrtovanje in izvedba
Na sestankih smo načrtovali dneve dejavnosti, interesne dejavnosti in tekmovanja. Pregledali
smo merila za preverjanje in ocenjevanje znanja, predlagali nakup pripomočkov, dogovarjali
smo se o uporabi učbenikov in delovnih zvezkov ter predlagali nakup novih učbenikov, podali
smo predloge in pobude na spremembe in dopolnitve v zakonu o osnovni šoli.
Izpeljali smo vse načrtovane dejavnosti iz letnega delovnega načrta (poleg slovenske bralne značke sta bili izvedeni tudi angleška in nemška bralna značka ter tekmovanja bralnih značk).
Po planu smo izvajali interesne dejavnosti in izpeljali šolska tekmovanja.

Dosežki
 Cankarjevo srebrno priznanje – (regijsko tekmovanje, mentorica Metoda Debevc)
 Regijski literarni natečaj Uprave za zaščito in reševanje RS, izpostava Postojna “Naravne
in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!” (nagrada in uvrstitev na državno tekmovanje,
mentorica Metoda Debevc)
 Jaz in Slovenija čez 25 let; razpis OŠ Vič v sodelovanju z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo mesta Ljubljane, natečaj »Moja rodna domovina« (mentorica
Metoda Debevc, nagrada)
 Literarno priznanje za najboljšo zgodbo v tujem jeziku (mentorica Urška Drobnič)
 Državno srečanje mladih zgodovinarjev (mentorica: Jolanda Cerkvenik, srebrno priznanje)
 Regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov (mentorica Tina Milavec,
srebrni priznanji OPZ in MPZ)
Sodelovanje na natečajih
 Lidice 2017, mentorica: Petra Mikše
 Moja rodna domovina, mentorica: Metoda Debevc
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 Zgodba v tujem jeziku, mentorica: Urška Drobnič
 Naravne in druge nesreče, literarni natečaj, mentorica: Metoda Debevc
Pomembnejši organizirani kulturni dogodki
5. Hiška eksperimentov
6. Jezik, kultura in tradicija
7. Škofja Loka
8. Koncert – Rotary klub Postojna – Cerknica
9. Prihod luči
10. Obeležitev slovenskega kulturnega praznika
11. Proslava ob krajevnem prazniku
12. Pomladna prireditev MePZ Rak Rakek (gostovanje)
13. Pozdrav pomladi
14. Dan ljubezni
15. Dan parkov
16. Maistrov večer
17. Letni koncert pevskih zborov
18. Zborovski BUM 2017, Maribor
19. Zlata petica
20. Gasilska akademija
21. Prireditev ob koncu šolskega leta

Sodelovanje pri projektih in izmenjavah
 Plakat miru
 Linpilcare
 Erasmus +
 mednarodna izmenjava (Praga)
 mednarodna izmenjava (Švica)

Vodja družboslovnega aktiva v šolskem letu 2017/2018 bo ponovno Tina Milavec.

Rakek, 28. 6. 2017

Vodja družboslovnega aktiva:
Tina Milavec
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POROČILO NARAVOSLOVNEGA AKTIVA
ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
Učitelji v naravoslovnem aktivu: Antonija Šlajnar, Marija Opeka, Martin Rihtar, Liljana Intihar,
Irena Mele, Irena Peteh Kranjc, Anita Šen.
V letošnjem šolskem letu smo se sestali štirikrat. V septembru pa smo zasedali v ožjem krogu,
ker smo planirali izvedbo Hiške eksperimentov (Antonija Šlajnar, Irena Peteh Kranjc, Irena Mele,
mag. Anita Knez in Anita Šen).
Na sestankih smo načrtovali dneve dejavnosti, interesne dejavnosti, tekmovanja, obeležitve
dnevov, 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, podali smo predloge in pobude na spremembe in dopolnitve v zakonu o osnovni šoli.
Izpeljali smo vse načrtovane dejavnosti iz letnega delovnega načrta. Poleg tega pa smo v septembru izvedli tudi predtekmovanje s prireditvijo – Male sive celice za primorsko regijo, gostili
smo Hiško eksperimentov in v aprilu vse tekmovalce in mentorje državnega tekmovanja iz
matematike.
Po planu smo izvajali interesne dejavnosti in izpeljali šolska tekmovanja ter zaradi uspešnosti
peljali učence tudi na državna tekmovanja, na katerih so se zelo dobro izkazali. Na področju
naravoslovja smo v letošnjem letu dosegli kar 12 zlatih priznanj (2 iz fizike, 4 iz razvedrilne
matematike + 3. nagrada, 2 iz matematike - eden izmed njih je osvojil 1. mesto, 1 iz konstruktorstva, 2 iz znanja o sladkorni bolezni, 1 iz kemije) in 22 srebrnih priznanj (iz matematike,
biologije, fizike, razvedrilne matematike, kemije in znanja o sladkorni bolezni).
Na predtekmovanju Male sive celice so našo šolo zastopale tri ekipe, ki so se zelo dobro odrezale, vendar je šla naprej v studijski del tekmovanja samo ena ekipa, ki pa se ni uvrstila v nadaljnja
tekmovanja.
Po planu smo izpeljali šolo v naravi za 7. in 8. razred (CŠOD Ajda, CŠOD Burja).
Martin Rihtar je z učenci 8. a končal projektno nalogo, pri kateri so izdelali napravo za samodejno zalivanje žive meje z meteorno vodo. S projektno nalogo Avtomatsko zalivanje žive meje so
na državnem tekmovanju v Ljubljani osvojili zlato priznanje.
V povezavi z Notranjskim regijskim parkom so trije učenci 9. b pod mentorstvom Irene Peteh
Kranjc izdelali raziskovalno nalogo o kačjih pastirjih na Cerkniškem jezeru in na državnem srečanju Mladih raziskovalcev Slovenije v Murski Soboti osvojili srebrno priznanje.
Sodelovali smo tudi pri drugih projektih: prostovoljstvo, izmenjava v okviru Erasmus+, 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 in KEŽ.
V naslednjem letu bo vodja naravoslovnega aktiva Antonija Šlajnar.
Rakek, 27. 6. 2017

Vodja naravoslovnega aktiva:
Anita Šen
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POROČILO AKTIVA ŠPORT
ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
V aktiv predmeta Šport sva bila vključena učitelja ŠVZ Tomaž Lulik, Polona Klopčič in začasno
tudi Tina Petrovčič, ki je od 3. 5. do konca šolskega leta nadomeščala bolniško odsotnega Tomaža Lulika.
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 (izmenjava s Švico, STEM). S sodelovanjem v projektih sva uspešno pridobila nekaj sredstev, s katerimi sva
nakupila še nekaj zanimivih športnih pripomočkov. Sodelovala pa sva tudi pri organizaciji plesnega dela valete, z učenci smo izvedli plesni tečaj kar pri pouku športa. Tomaž Lulik je nadaljeval
s projektom Linpilcare.
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 imela ob ponedeljkih 4. šolsko uro, ko sva opravila mesečni pregled
dejavnosti in načrtovala delo za naslednji mesec. Obravnavala 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. Zaradi zahtevnih vremenskih razmer sva se odločila, da ŠD Oviratek nadomestiva z
Novoletnim vrtiljakom.
V vseh oddelkih na šoli smo izvedli testiranje za športnovzgojni karton. Pregledala in evalvirala
sva tudi rezultate testiranja. Znotraj aktiva sva se odločila, da bova analizo rezultatov ŠVK skupaj
z učenci opravila septembra, saj bova na podlagi tega pri posameznikih načrtovala delo preko
celega šolskega leta. Pri predmetu Šport sva v letošnjem šolskem letu sklenila in se dogovorila,
da učenci na začetku 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), malem rokometu, lokostrelstvu in strelstvu.

83

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2016/17
Vključevali smo se tudi v ostale projekte in prireditve: Maistrov in Kunaverjev pohod, Unesco
(obeležitve dni), Žogarija, kjer so se učenci naše šole uvrstili v finale, ki je potekalo 9. septembra 2016 na Bledu (Zaka). Maja 2017 pa smo se ponovno udeležili prireditve v Cerknici in
osvojili 2. mesto.
Učencem in učenkam so bile ponujene in izvedene tudi naslednje interesne dejavnosti:
namizni tenis, radi telovadimo, nogomet, igre z žogo, mali rokomet, šah in ritmična gimnastika.
Prvi triadi smo nudili strokovno pomoč pri izvedbi športnih dni in pri 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 Rakek, 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 2016/2017 in učencem pokrili vse stroške pri prevozih
na ŠŠT, del stroškov pri tečajih plavanja, programe v okviru programa Zlati sonček in Krpan in
del sredstev pri izvedbi zimske ter letne šole v naravi.
Uspešno smo se povezovali po vertikali, sodelovali smo z učitelji drugih strokovnih aktivov in
triad (dogovor o obveznostih učiteljev in učencev pri udeležbi na ŠŠT). Hkrati smo pripravili,
izvedli in evalvirali programe za delo z nadarjenimi učenci in učenci s posebnimi potrebami.
Letos smo organizirali 1. Šolski playness festival, na katerem so se otroci in starši preskusili v
različnih gibalnih nalogah.
Tudi zadnji šolski dan je bil športno obarvan, saj je Tina Petrovčič ob znatni podpori kolektiva
uspešno organizirala in izvedla Športni pozdrav poletju, ki je temeljil na playness pedagogiki.

Rakek, 28. 6. 2017

Polona Klopčič, prof. ŠVZ
Tomaž Lulik, prof. ŠVZ
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ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
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 so dodatno strokovno pomoč izvajali tudi Polona Klopčič, Tomaž Lulik,
Irena Mele, Urška Drobnič, Irena Peteh Kranjc, Antonija Šlajnar, Barbara Geržina, Simona
Meden 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. a

Čas, kraj
22.–23.9,
12.–13. 10
Unescov projekt Spoznavam preteklost, razumem november
sedanjost, gradim prihodnost
2015
Prostovoljstvo
vse leto
Soba sodelovanja
vse leto
Projekt LINPILCARE
Izmenjava Slovenija–Švica
Obeleževanje Unesco dni/let:

svetovni dan miru, svetovni dan otrokovih pravic, dan človekovih pravic, mednarodni dan
spomina na holokavst, dan mladih prostovoljcev

Unesco projekt: Menjaj branje za sanje

Vodenje/sodelovanje
T. Prudič/M. Hiti, A. Šircelj
Istenič
M. Hiti/A. Šircelj Istenič, J. Cerkvenik
T. Prudič
T. Prudič/M. Hiti, A. Šircelj
Istenič
vse leto
T. Prudič, A. Šircelj Istenič, M.
Hiti
Rakek, Švi- A. Šircelj Istenič/M. Hiti, T.
ca
Prudič
OŠ Rakek
T. Prudič, A. Šircelj Istenič, M.
Hiti
OŠ Rakek

T. Prudič, M. Hiti

b) IZOBRAŽEVANJA
Naslov izobraževanja
Udeleženec
Področni aktiv DSP na OŠ Cerknica: Grafična facilitacija, M. Hiti, A. Šircelj Istenič
Pozornost, Matematični didaktični material, Psihološka testiranja
Deeskalacija vedenja
Posvet v Vzgojnem zavodu Planina

M. Hiti, T. Prudič
T. Prudič, M. Hiti, A. Šircelj
Istenič
T. Prudič, M. Hiti, A. Šircelj
Istenič
T. Prudič, M. Hiti, A. Šircelj

Zakonodaja (Nina Ana Jager)
Formativno spremljanje znanja
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Istenič
T. Prudič, M. Hiti, A. Šircelj
Istenič
T. Prudič, M. Hiti
T. Prudič, M. Hiti, A. Šircelj
Istenič
T. Prudič, M. Hiti, A. Šircelj
Istenič
M. Hiti
T. Prudič

LINPILCARE – učeča se skupnost
Linpilcare: Moderacijske veščine
E-dnevnik
E-redovalnica
Srečanje koordinatorjev UNESCO ASP net šol
Mediacija

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
Predavanje za strokovne delavce: Prilagoditve za gibalno oviranega učenca

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

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

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

DRUGO
Naše poglavitno delo je bila priprava in izvajanje ur dodatne strokovne pomoči, priprava
individualiziranih programov in evalvacij za učence z DSP, priprava prilagoditev in didaktičnih
pomagal/kartončkov, sklicevanje sestankov strokovnih skupin ter sodelovanje z učitelji, s
starši in z zunanjimi institucijami.
Redno (tedensko/mesečno) smo se dobivale na sestankih (ob 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
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Soča, MKZ Rakitna, ZRSŠ, ZGN Ljubljana, Inštitut za disleksijo) 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 O DELU AKTIVA ODDELČNIH UČITELJSKIH ZBOROV 2016/2017
V aktiv oddelčnih učiteljskih zborov so bili v letošnjem šolskem letu vključeni vsi razredniki. V
okviru aktiva smo se zbrali trikrat, in sicer ob začetku leta, ko smo načrtovali naše delo, ob
polletju smo pregledali zastavljene cilje in v zaključku leta (26. junij 2017), ko smo naredili
dokončno evalvacijo in predlagali teme in delo v prihodnjem šolskem letu.

1. PREGLED ZASTAVLJENIH CILJEV
ODDELEK Področje preventivnega
dela z oddelkom
1. razred ČUSTVA
Prepoznavanje čustev
Spoznavanje Rdečega
križa

Način

EVALVACIJA DELA

Delo v okviru oddelčne
skupnosti
Delavnica zunanje izvajalke

Izvedeno. Delavnico bi obdržali še v
prihodnje.

Križem Kapica (izvajalec
RK Cerknica)
URJENJE IZVIRŠILNIH
FUNKCIJ
2–3-krat tedensko po 10
minut izvajanje vaj krepljenja izvršilnih funkcij
(pozornost, odziv, spomin)
2. razred

ČUSTVA
Prepoznavanje čustev
Spoznavanje Rdečega
križa

Delo v okviru oddelčne
skupnosti
Delavnica zunanje izvajalke
Igrajmo se varno – varne
in nevarne igrače

URJENJE IZVRIŠLNIH
FUNKCIJ

3. razred

VRSTE NASILJA in
USTREZNI NAČINI
REŠEVANJA
KONFLIKTOV
RAZVIJANJE SOCIALNIH
VEŠČIN

Spoznavanje Rdečega
križa

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

Delo v okviru oddelčne
skupnosti

Izvedeno le na Uncu (slabša odzivnost RK), dobra delavnica.

Izvedeno v sklopu pouka, zelo
pomembna izvršilna funkcija, ki jo je
potrebno krepiti v I. triadi (vaje
POZORKO).

Izvedeno. Delavnico bi obdržali še v
prihodnje.

Izvedeno le na Uncu (slabša odzivnost RK), dobra delavnica.
Izvedeno v sklopu pouka, zelo
pomembna izvršilna funkcija, ki jo je
potrebno krepiti v I. triadi (vaje
POZORKO).

Izvedeno v okviru razrednih ur.

Filmček »Prostovoljček«

Izvedeno le na Uncu (slabša odzivnost RK), dobra delavnica.

2–3-krat tedensko po 10
minut izvajanje vaj krep-

Izvedeno v sklopu pouka, zelo
pomembna izvršilna funkcija, ki jo je
potrebno krepiti v I. triadi (vaje
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ljenja izvršilnih funkcij
(pozornost, odziv, spomin)

POZORKO).

Delo v okviru oddelčne
skupnosti
Izvedba 16-urnih delavnic
Zavoda RAKMO (4. a)

V 4. a je svetovalna delavka izvedla
šest razrednih ur na temo ohranjanje
sodelovanja, prepoznavanje jeze,
odnosi.
V 4. b so veliko delali na odnosih in
se učili skupnega sodelovanja.

Med seboj si bomo
pomagali.

Ni bila izvedena.

USTREZNI NAČINI
REŠEVANJA
KONFLIKTOV
KAKO NAJ REŠIM
PROBLEM?
ODLOČAŠ TI!
OHRANJANJE
SODELOVANJA
PREPOZNAVANJE JEZE
RAZVIJANJE SOCIALNIH
VEŠČIN

Delo v okviru oddelčne
skupnosti
Izvedba 16-urnih delavnic
Zavoda RAKMO (5. a)

V 5. a je svetovalna delavka izvedla
osem razrednih ur na temo ohranjanje sodelovanja, prepoznavanje jeze,
odnosi.
V 5. b so veliko delali na odnosih in
se učili skupnega sodelovanja.

Med seboj si bomo
pomagali.

Ni bila izvedena.

Spoznavanje Rdečega
križa

Delavnice zunanje izvajalke (5. b)

URJENJE IZVRŠILNIH
FUNKCIJ
4. razred

RAZVIJANJE SOCIALNIH
VEŠČIN
OHRANJANJE
SODELOVANJA
PREPOZNAVANJE JEZE
ODNOSI

Spoznavanje Rdečega
križa
5. razred

Delavnice zunanje izvajalke zaradi
sprotne problematike ni bilo moč
izvesti.

ODNOSI
6. razred

USTREZNI NAČINI
REŠEVANJA
KONFLIKTOV
DRUŽABNA OMREŽJA
IN ZAŠČITA ZASEBNOSTI
NA SPLETU

Delo v okviru oddelčne
skupnosti

V okviru razrednih ur so veliko časa
namenili sprotnemu reševanju manjših konfliktov in gradili na spoštljivosti.

Delavnice Safe.si

Izvedeno.

2- dnevni tabor

Delo v okviru oddelčne
skupnosti

Izveden. Učenci so skozi igre poskušali vzpostaviti dobre medosebne
odnose in se med seboj spoznali,
povezali.
V okviru razrednih ur so največ časa
posvetili dobri medosebni komunikaciji.

Delavnice Safe.si

Izvedeno.

PROJEKT DOŽIVLJAJSKA
PEDAGOGIKA
7. razred

NASILJE
REŠEVANJE SPOROV
VRSTNIŠKA MEDIACIJA
DRUŽABNA OMREŽJA
IN ZAŠČITA ZASEBNOSTI
NA SPLETU
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8. razred

SAMOPODOBA
in ODGOVORNOST

NASILJE
REŠEVANJE SPOROV,
KAKO REAGIRATI OB
NASILJU
ZASVOJENOST Z
NOVIMI
TEHNOLOGIJAMI

Izvedba delavnic pri RU:
10 korakov za boljšo
samopodobo (1-5 delavnic)
Delo v okviru oddelčne
skupnosti
Igra vlog – konkretne
situacije
Delo v okviru oddelčne
skupnosti

Zaradi veliko sprotne problematike
in sodelovanja učencev v mednarodni izmenjavi, je bila velika večina
razrednih ur namenjena tem temam.

Izvedeno.

Delavnice safe.si

Ni bilo izvedeno.

Zunanja izvajalka

Izvedeno.

Svetovalna delavka

Izvedeno. Dobra delavnica, potrebno
ohraniti.

Razdiralna in povezovalna vedenja
POKLICNA ORIENTACIJA
Spoznavanje delovanja
Rdečega križa
9. razred

SAMOPODOBA IN
ODGOVORNOST
NASILJE
REŠEVANJE SPOROV,
KAKO REAGIRATI OB
NASILJU

DRUŽABNA OMREŽJA
IN ZAŠČITA ZASEBNOSTI
NA SPLETU

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

Delavnice so dobra usmeritev za
delo z oddelkom, nekaj jih ni bilo
realiziranih zaradi sprotnega dela
(poklicna orientacija, priprava na
valeto …).

Izvedeno.

Delavnice safe.si
POKLICNA ORIENTACIJA
Strahovi ob prehodu iz
osnovne v srednjo šolo

Izvedeno.
Svetovalna delavka

Izvedeno. Dobra delavnica, potrebno
ohraniti.

Zunanja izvajalka
Spoznavanje Rdečega
križa
Krvodajalstvo in Prva
pomoč
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2. NAČRTOVANJE ZA LETO 2017/2018
Delavnice Safe.si – zadovoljni smo s temami, z izvedbo pa ne čisto. O varnosti na spletu,
zasvojenosti od interneta, socialnih omrežij se bomo morali pogovarjati celostno – učitelji,
učenci, starši. Imamo občutek, da se starši ne zavedajo posledic, učitelji pa ne poznamo
motivov otrok za brskanje po spletu, uporabo socialnih omrežij …
Zelo dobro predavanje ima Nina Babič (pasti in nevarnosti virtualnega sveta; socialna omrežja – realen ali namišljen svet?).
https://val202.rtvslo.si/2017/06/ambulanta-202-83/ (Pridobljeno 26. 6. 2017)
Tjaša - preveri možnosti delavnic, predavanj – Spletno oko, Log out, Varni internet.
Skupna tema bi lahko bila ODGOVORNOST. Otrokom moramo odgovornost vrniti nazaj.
Nekaj idej: OBVESTILA (1. in 2. razred se učencem razdeli obvestila, od 3. razreda dalje si
zabeležijo v beležko; razen če gre za popoldanske, dodatne obveznosti);
– komunikacija s starši – staršem ne odgovarjamo in utemeljujemo odločitve preko e-pošte,
temveč jih povabimo na razgovor v šolo;
– učenci doma sami sporočajo, kaj so se dogovorili na razgovoru z razrednikom, svetovalno
delavko (potem se preveri); PISNA OCENJEVANJA ZNANJA – pridobiti mnenje, ali je potrebno,
da so datumi objavljeni na spletu ali je dovolj, da so objavljeni javno v razredu (otrokova
odgovornost je, da ve, kdaj piše test, in ne staršev);
– 12. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja
12. člen
(ocenjevanje pisnih izdelkov)
Učenec lahko piše pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in
enkrat na dan.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka učenec lahko piše pisne izdelke, namenjene
ocenjevanju znanja, trikrat v tednu in enkrat na dan, če gre za ponovitev ocenjevanja v skladu s 13. členom tega pravilnika. V tem primeru učenec ne sme pisati pisnih izdelkov tri dni
zaporedoma.
O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenec seznanjen vsaj pet delovnih dni prej.
Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenec ne piše izdelkov za oceno, razen v
primeru iz 13. člena tega pravilnika.
– ne iščemo namesto učencev stvari, ki jih izgubljajo v šoli (karte, copate …); učenčeva odgovornost je, da skrbijo za svoje stvari, zaklepajo omarice …
– v kolikor je otrok pozabil plakat, športno opremo … za to prevzame odgovornost – ne more
poklicati starša, da mu to še isti dan prinese v šolo.
 Oblikovati moramo skupno strategijo, ki bo za vse enaka in se je bomo enotno držali.
 Predstaviti staršem na uvodnem roditeljskem sestanku.
Načrt dela za šolsko leto 2017/2018 bomo zapisali v avgustu oziroma septembru.
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Zapisala Tjaša Prudič

LETNO POROČILO
ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE
šolsko leto 2016/2017

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 ni bila izvedena.
S specialno pedagoginjo sva izvedli delavnici za učitelje z namenom razvijati izvršilni funkciji
pozornost in organizacijo pri učencih.
1. 2 Delo z učenci, ki imajo učne težave
Ob upoštevanju Koncepta dela (Učne težave v osnovni šoli) z učenci z učnimi težavami smo
tudi letos bolj smotrno razdelili učno pomoč učencem, ki jo potrebujejo. Ob zaključku lanskega leta smo evidentirali učence z učnimi težavami in tudi 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 (javne delavke, izvajalke ur ISPU,
izvajalke dopolnilnega pouka, projekt R. E. A. D. – Tačke Pomagačke, ID za premagovanje
težav na področju branja), jim svetovala in nekaterim organizacijsko urejala njihovo delo. V
okviru omenjenega je bila učna pomoč oziroma spremljanje nudeno učencem Žana Rebernik
Nemgar, David Mamić, Gabriel Dekleva, Kaja Jović, Mark Steržaj Hace, Lina Vitič, Vasilije
Milošević, Staš Jamšek, Robi Matičič, Tim Petek, Job Doles, Samra Mulalić, Alisa Štefančič,
Živa Colja, Hanna Černe Kücher, Rebeka Švigelj, Klara Ivančič, Svit Ileršič, Nemanja Dević,
Maks Žorž, Kenan Jurenec, Katja Marolt, Anžetu Colja, Nejc Škofic, Kaji Jug, Sai Milavec
Marušić, Živa Turšič Ivančič, Maša Gorjanc, Adelisa Medjitoska
Za učenca Zenela Duraja smo tudi letos pripravili izvirni delovni projekt pomoči učencu tujcu
ter predvideli oblike pomoči ter prilagoditve v delu. Učenec je dosegel standarde znanja pri
vseh predmetih.
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Za prihodnje leto smo evidentirali 26 učencev z učnimi težavami. Vodstvu sem predlagala
načine pomoči.
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 z ocenjevalnimi shemami bralnih zmožnosti in bralnega testa.
Kot svetovalna delavka sem učno pomoč po potrebi nudila tudi nekaterim učencem, le da bi
usvojili kakšno snov, premostili težave.
V mesecu aprilu sem v soglasju s starši v 3. a, 3. b in 3. c 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 maju povabila na razgovor, skupaj smo načrtovali
nadaljnje delo. V 3. b razredu so bili rezultati zelo odstopajoči navzdol, zato sva z razredničarko in starši naredili plan dela, v mesecu juniju pa ponovili bralni test. Učenci, ki so se v
branju urili, so zelo napredovali.
S specialno pedagoginjo sva učence 1. razreda testirali s testom Ocenjevalna shema bralne
pismenosti ter slabše rezultate sporočili staršem, se z njimi pogovorili, rezultate pa predstavili tudi učiteljicam, s katerimi smo skupaj načrtovale nadaljnje delo.
Za tri učence smo v začetku pripravili tudi izvirni delovni projekt pomoči: Zenel Duraj, 2. A,
Samra Mulalić, 3. B, Anže Colja, 7. A, v januarju 2017 pa smo ga pripravili tudi za Hanno Černe Kücher. Tako smo prilagajali delo učencu tujcu in sledili napotkom Svetovalnega centra.
Blaž Debevec, Hanna Černe Kücher, Rok Gnezda, Aleks Cvjić in Samra Mulalić so bili tekom
leta usmerjeni kot učenci s posebnimi potrebami. Sodelovala sem s Svetovalnim centrom za
otroke, mladostnike in starše v Ljubljani.
Tudi letos smo nadaljevali s Sobo sodelovanja, kjer so imeli vsi učenci možnost enkrat tedensko pod mentorstvom opravljati domače naloge in se učiti. Žal v letošnjem letu soba sodelovanja ni zaživela tako, kot bi si želela.
Skozi celo šolsko leto sem vodila dokumentacijo učencev z učnimi težavami (soglasje, dnevnik pomoči, 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, ure ISPU, 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
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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 25 otrok 2.–4. razreda.
V okviru projekta LINPILCARE, katerega vodja sem, smo skupaj s sedmimi učitelji nadaljevali
razvijanje različnih ravni bralne pismenosti, predvsem višje ravni, in bili pri tem zelo uspešni.
Ob zaključku projekta smo izdali tudi zbornik – nabor nalog, ki spodbujajo in preverjajo različne nivoje bralnega razumevanja.
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 se 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 kot s starši, pri tem pa sem sledila Vzgojnemu načrtu šole in učenčevi individualnosti. V letošnjem letu so bili izrečeni 3 vzgojni opomini (dva za posedovanje petard in en
za neopravičene ure). Razredničarkam sem pomagala pripraviti individualizirane načrte 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 je bila izvedena delavnica Safe.si, in sicer za učence 6., 7. in 9. razreda Družabna
omrežja in za učence 8. razreda Zasvojenost z novimi tehnologijami.
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Izvedla sem delavnico Moteči dejavniki, in sicer sem učiteljem predstavila razliko med konfliktom in nasiljem ter ukrepanje ob zaznavi nasilja, predstavila sem jim primer učenja empatije; pregledali smo Navodila ob zaznavi in za obravnavo vrstniškega nasilja v vzgojnoizobraževalnih zavodih in ukrepanje ob zaznavi vrstniškega nasilja; izpostavili smo nekaj
motečih dejavnikov (dežurstvo na avtobusu, odprta vrata stranišč in papirčki okoli košev,
nespoštljiv odnos do šolske lastnine) ter poiskali nekaj rešitev in skupnih usmeritev.
Bila sem članica tima za evalvacijo in prenovo vzgojnega načrta. Skupaj z ostalimi člani tima
smo pregledali vzgojni načrt (pregledali izhodišča, stanje) in postavili smernice za delo. Učitelje smo ponovno opremili z znanjem, kaj vzgojni načrt je, čemu je namenjen ter ponovili znanje Glasserjeve teorije izbire. Skozi delavnice smo pregledali cilje vzgojnega načrta ter ugotavljali ali jih uresničujemo, se o tem pogovorili in iskali rešitve, nato pa smo tako učenci in
učitelji kot starši pregledali dejavnosti za zadovoljevanje otrokovih potreb in jih modificirali.
Pripravili smo predlog prenovljenega vzgojnega načrta, ki je skrbno premišljen in v katerega
so vpleteni vsi deležniki.
Razredno klimo sem merila in sociogram izvedla v 6. a razredu. Glede na rezultate sem podala predloge razredničarki za nadaljnje delo z oddelkom in rezultate in predloge tudi predstavila učencem.
Učenci 6. a so se udeležili dvodnevnega tabora doživljajske pedagogike, kjer so spoznavali,
kako pomembno je sodelovati, se prilagoditi skupini in tako lažje doseči cilj. Ob takojšnji povratni informaciji 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 prijetna 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.
V tem šolskem letu sem v okviru razrednih ur v 4. a in 5. a razredu sledila programu delavnic
Zavoda RAKMO. Spoznavali smo sebe in se učili, v čem se razlikujemo od drugih ter kaj imamo skupnega; pogovarjali smo se o konfliktih in ugotavljali, da so posledica drugačnega
pogleda ali razumevanja, torej smo se jih učili razumevati in reševati; pogovarjali smo se o
pomembnosti ohranjanja sodelovanja; pri sebi smo prepoznavali jezo in se naučili nekaj
metod primernega izražanja jeze; naučili smo se izražati svoje občutke v obliki »jaz« stavkih,
ob zaključku pa smo se odpravili v letno učilnico in preizkusili pridobljene veščine in znanja.
Skupaj smo premagali gordijski vozel, se miže postavljali v oblike geometrijskih likov in si ob
zaključku leta podarili nekaj lepih misli. Glede na problematiko sem razredno ure pripravila
tudi za nekatere druge oddelke.
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V okviru projekta Prostovoljstvo sem nekatere vzgojno bolj zahtevne učence spodbudila k
prostovoljskemu delu in se skupaj z njimi odpravila v Deos Cerknica, kjer so starostnikom
pomagali pri tomboli. S spodbujanjem prostovoljstva sem želela krepiti vrednote nenasilja.
Staršem in učiteljem smo ponudili predavanje Miha Kramlija Kemične in nekemične odvisnosti.
Vse razgovore (z učenci, starši, učitelji) sem si skrbno beležila.
Ob zaznavi nasilja sem sodelovala s CSD Cerknica, pa tudi s PP Cerknica.
V letošnjem letu sem bila članica tima za delo z učencem Rokom Gnezda. Učenec je obiskoval 1. razred na podružnični šoli na Uncu. Je učenec z veliki težavami na področju vedenja in
tedensko smo iskali uspešne oblike pomoči, sodelovali s starši, se obračali na zunanje institucije (SCOMS, Razvojna ambulanta, Zavod RS za šolstvo, Komisija za usmerjanje, MIZŠ, CSD
Cerknica, VIZ Planina, ZGNL), iskali pot, da bi zmogli zagotoviti varno in mirnejše okolje tako
za Rok kot za njegove sošolce, ostale učence na Uncu in učitelje. Strokovna skupina je ob
zaključku leta ugotovila, da napredek vseeno ni takšen, da bi bil Rok lahko prisoten pri rednem pouku brez spremljevalca, brez medikamentozne terapije, brez dodatne strokovne
pomoči in prostora za umik. Rok potrebuje tudi manj gneče in več prostora zase. Še vedno je
deček, ki je nepredvidljiv, posledično ogrožajoč zase in ostale učence/zaposlene, ki moti učni
proces in ne sledi razrednim in šolskim pravilom. Trenutno je lahko vključen v redno osnovno
šolo le ob predpostavki, da je ob njem vedno stalni spremljevalec, ki je fizično in osebnostno
močan, ob nadaljnji uporabi medikamentozne terapije, ki je njegove reakcije ublažila, ob
dodatni strokovni pomoči, prostoru za umik, zmanjšanju števila otrok v oddelku in prilagajanju oblik ter metod dela, ki vključuje možnost, da Rok ni nujno vključen v vse dejavnosti v
šoli in zunaj nje.
V letošnjem letu je bilo zaznati manj neprimernih vedenj kot v preteklem letu. Moram povedati, da je polovica zapisov neprimernih vedenj v zvezi z zgoraj opisanimi težavami učenca
Roka Gnezda. Menim, da 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 malo vzgojnih težav in prijetno zaključili šolsko
leto.

3. TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ
3. 1 NADARJENI UČENCI
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Ob začetku šolskega leta je bilo na naši šoli 39 identificiranih nadarjenih otrok od 5. do 9.
razreda
(30 % učencev), za štiri starši niso soglašali, da se jih nadalje spremlja in vodi kot nadarjene
učence.
a) Odkrivanje nadarjenosti
Nadarjene učence smo odkrivali na podlagi evidentacije nadarjenih ob zaključku prejšnjega
šolskega leta, ko so bili kot nadarjeni predlagani trije učenci lanskega 3. razreda, tri učenke
lanskega 4. razreda, ena učenka lanskega 5. razreda in ena učenka lanskega 7. razreda. Najprej smo 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 Ines Ožbolt. Tretji kriterij, torej Ocenjevalne
lestvice za učitelje, so v elektronski obliki izpolnjevali učitelji. Podatke sem zbrala in obdelala.
Postopek identifikacije smo zaključili v marcu 2017. Od 8 evidentiranih otrok je bilo 7 otrok
prepoznanih kot nadarjenih, in sicer kar 4 učenci na vseh treh kriterijih (test ustvarjalnega
mišljenja, test inteligentnosti in ocenjevalne lestvice učiteljev), 2 učenki na dveh kriterijih
(test ustvarjalnega mišljenja ali test inteligentnosti in ocenjevalne lestvice učiteljev) in 1
učenka na 1 kriteriju (ocenjevalne lestvice učiteljev).
Z identifikacijo sem učitelje seznanila na sestankih oddelčnih učiteljskih zborov 27., 28. in 30.
marca 2017.
Za novo identificirane nadarjene sem odprla osebne mape, po individualnih razgovorih z 8
identificiranimi nadarjenimi sem zapisala izhodišča za pripravo individualiziranega programa
za vsakega otroka. Razredničarke so na podlagi izhodišč pripravile smernice za individualizirane programe.
V juniju smo na zaključni konferenci evidentirali 6 učencev, in sicer 5 učenk tretjega razreda
in 1 učenca petega 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 38. Za 34
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. Vse individualizirane programe sem pregledala, jih spravila v papirno obliko, naredila formalnosti in jih vrnila učiteljem.
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Z analizo ankete ob začetku leta sem učiteljem predlagala, katere učence naj povabijo za
sodelovanje v natečajih, raziskovalnem delu in podala predloge za dejavnosti.
Ob zaključku šolskega leta sem evalvirala izvajanje Koncepta dela z nadarjenimi učenci na
naši šoli. Ti so skupaj s starši izpolnili kratko anketo, ki je na 4-stopenjski lestvici (1 – sploh se
ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – strinjam se, 4 – popolnoma se strinjam) dala naslednje
rezultate.

Pri pripravi individualiziranega programa smo lahko enakovredno
sodelovali.

V letošnjem letu so mi bile ponujene aktivnosti, ki me veseiljo in/ali v
katerih sem uspešen/a.

Znotraj pouka so učitelji upoštevali mojo nadarjenost in mi jo pomagali
razvijati.

Imela/a sem možnosti, da pokažem svoja močna področja (natečaji,
tekmovanja, itd.).

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 in da glede na pretekla leta zadovoljstvo narašča.
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 starši.
Ob koncu leta sem individualizirane programe z evalvacijami ponovno pregledala, učiteljem
posredovala povratno informacijo in jih vložila v osebne mape nadarjenih učencev.

3. 2 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
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Ob zaključku šolskega leta je bilo na naši šoli 22 otrok s posebnimi potrebami usmerjenih v
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.
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 (Živa Colja, Job Doles, Kaja Jug, Maks Žorž), sodelovala s starši in jim pomagala usmeriti
dve učenki (Lana Kondić in Samra Mulalić) v osnovno šolo s prilagojenim programom, nove
odločbe predstavljala sodelavcem ter razporede delitve ur dodatne strokovne pomoči redno
posodabljala.
Največ časa sem namenila kot del strokovne skupine za učenca Roka Gnezdo (glej Vzgoja).
S specialno pedagoginjo sva urejali osebne mape otrok s posebnimi potrebami.
3. 3 STATUSI ŠPORTNIKA
V tem šolskem letu smo prejeli 4 vloge za status športnika (perspektivnega ali vrhunskega) ali
umetnika (perspektivnega ali vrhunskega), od tega je bila ena vloga oddana šele v mesecu
novembru, zato smo zaprosili za dopolnitev vloge. Te nismo prejeli. 2 učencema je bil odobren status perspektivnega športnika, 1 učenki pa status perspektivne mlade umetnice.
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 13., 14. in 15. februarja 2017. Na vpis smo vabili s pošiljanjem
pošte na dom, notico na Radiu 94, notico na občinski spletni strani in na naši spletni strani.
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Vpisati se je prišlo 37 otrok. Trije učenci se niso vpisali na našo šolo, vpisala pa sta se dva iz
drugega šolskega okoliša. Od 37 prvošolcev jih bo 11 obiskovalo podružnično šolo, 26 pa
matično šolo.
V mesecu maju sem staršem izdala potrdilo o vpisu.
Starše teh otrok smo povabili na dva roditeljska sestanka. Na prvem, 11. 4. 2017, 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, 6. 6. 2017, pa z delom v 1.
triletju, učbeniki in učnimi pripomočki ter spregovorili o prvem šolskem dnevu.
Skupaj z razredniki in vzgojiteljicama smo organizirali obisk bodočih prvošolcev v šoli. Tudi
letos je potekal tak obisk tako na matični kot podružnični šoli.
b) drugi vpisi/izpisi
V prihodnjem šolskem letu se bodo iz naše šole izpisali:
- Karin Glaser (letos 2. a)
- Jan Urbar (letos 3. b)
- Lana Kondić (usmerjena v OŠPP)
- Samra Mulalić (usmerjena v OŠPP)
- Jan Glaser (letos 4. a)
- Valerija Šubelj Imerović (letos 6. a)
- Tilen Arnej Beber (letos 8. a)
Vodila sem dokumentacijo in izdala odločbe, soglasja za prepis bodočih učencev 1. razreda.

5. KARIERNA ORIENTACIJA
Skozi celotno šolsko leto sem učence in starše informirala z vsebinami karierne orientacije,
jih seznanjala z aktualnimi roki in novostmi. Redno sem posodabljala internetno stran in
oglasno desko.
a) 7. razred
V okviru pouka DKE sem učence seznanila, da je v primeru omejitve vpisa merilo število točk,
ki jih učenci zberejo z zaključnimi ocenami od 7. do 9. razreda.

b) 8. razred
V 8. razredu sem pripravila uvodne ure v karierno orientacijo. V okviru pouka DKE smo s
pomočjo Poklicnih kart spoznavali različne poklice, se o njih pogovarjali, ugotavljali, kakšna
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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 karierne orientacije, s potekom dela v šoli ter z dejavniki izbora poklica in kariere.
c) 9. razred
V 9. razredih sem izvedla 3 ure karierne orientacije na temo razmišljanja o sebi, o svojih interesih, na spletni strani Moja izbira so učenci iskali poklice, ki jih zanimajo, skupaj smo pregledali Razpis za vpis v srednje šole in njegovo vsebino …
Vsi učenci 9. razredov so se udeležili individualnega razgovora z mano, kjer so rešili tudi
vprašalnik interesov Kam in kako?
V letošnjem letu smo se odzvali na pilotno raziskavo Career Tree (CaT), ki ustvarja novo psihodiagnostično orodje, ki bo mladim pomagalo pri načrtovanju njihove karierne poti. Kar 20
učencev se je odzvalo in tako smo v mesecu oktobru izvedli obsežno testiranje v računalniški
učilnici, v mesecu februarju pa sem učencem posredovala osebna poročila.
2. februarja 2017 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 2017 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, razpis za Zoisovo štipendijo in štipendijo
za deficitarne poklice pa objavila tudi na šolski spletni strani.
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6. SOCIALNO-EKONOMSKE STISKE

Starše, ki so se obračali name in spraševali po možnostih subvencioniranja prevozov, CŠODjev, kosil, malic, sem poslušala in jim pomagala poiskati pomoč … Napotila sem jih na CSD ali
pa jim pomagala izpolniti vlogo za pridobitev sredstev iz Šolskega sklada.
Znotraj projekta Drobtinica sem pomagala poiskati učence, ki smo jim delno 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 MIZŠ subvencionira socialno ogroženim
otrokom. Na podlagi devetih vlog se je sestala komisija za subvencioniranje, ki je sredstva
razdelila, sama pa sem zapisala odločbe o subvencioniranju šole v naravi.
V letošnjem letu smo večkrat sodelovali s CSD tudi pri spremljanju nekaterih družin.
Sodelovala sem tudi z Lions klubom Ljubljana in pomagala poiskati štiri učenke, ki se bodo
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:
- vodenje šolskega tima v okviru projekta LINPILCARE,
- vodenje Notranjskega aktiva svetovalnih delavk,
- članstvo v kolegiju šole,
- članstvo v ekipi PP OŠ Rakek,
- poverjeništvo CZ,
- predsedovanje volilni komisiji OŠ »Jožeta Krajca« Rakek,
- obeležitev Mednarodnega dneva spomina na žrtve holokavsta,
- obeležitev Svetovnega dneva človekovih pravic,
- izpeljava nacionalnega UNESCO projekta Menjaj branje za sanje,
- vodenje aktiva oddelčnih skupnosti,
- članstvo v strokovni skupini za evalvacijo in posodabljanje vzgojnega načrta,
- izvedba delavnice za učitelje – IZVRŠILNE FUNKCIJE,
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-

sodelovanje v projektu Prostovoljstvo (Soba sodelovanja, obisk v domu starejših, pomoč
v OPB-ju),
sodelovanje v mednarodnih izmenjavah (Checkpoint za Erazums+ in Švica, delavnice,
odhod v Ljubljano, piknik v okviru mednarodne izmenjave Švica),
torkovi sestanki in priprava nanje,
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.,
priprava ponudbe, oblikovanje knjižic, priprava obrazcev in oblikovanje skupin obveznih
izbirnih in predmetov,
članstvo v komisiji za delitev učencev bodočih 4., 5. in 6. razredov,
pomoč pri NPZ-jih,
izdaja potrdil o šolanju, izpisov iz evidence,
soglasja o zbiranju osebnih podatkov v začetku šolskega leta,
vodenje celotne dokumentacije v skladu s klasifikacijo in programom Lo.polis – pošta …
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POROČILO ŠOLSKE KNJIŽNICE
ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

ŠTEVILO RAČUNALNIŠKO OBDELANIH KNJIG V PROGRAMU COBISS/0PAC NA DAN 23. 6. 2017
PODLOKACIJA

ŠTEVILO ENOT GRADIVA
8821
2413
994
2494

Knjižnica
Učiteljski kabineti
Čitalnica
PŠ Unec
Arhiv
SKUPAJ:

564
15286

PRIRAST KNJIŽNEGA GRADIVA od 24. 6. 2016 do 24. 6. 2017
PODLOKACIJA

NAKUP

DAR

STARI FOND

Knjižnica
Učiteljski kabineti
Čitalnica
PŠ Unec

42
48
3
1

21
21
4
0

3
0
1
0

Arhiv
SKUPAJ:

0
94

0
47

1
4
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Skupni prirast (nakup, dar, stari fond): 145 enot
PRIRAST KNJIŽNEGA GRADIVA PO UDK IN PROSTEM PRISTOPU
O - SPLOŠNO: 2
02 - KNJIŽNIČARSTVO: 0
03 - ENCIKLOPEDIJE, LEKSIKONI: 0
040 - RAČUNALNIŠTVO: 0
05 - PERIODIKA: 0
1 - FILOZOFIJA: 0
159 - PSIHOLOGIJA : 0
2 - VERSTVO: 0
3 - DRUŽBENE VEDE: 0
30 - SOCIOLOGIJA: 0
32 - POLITIKA: 0
34 - PRAVO: 0
37 - ŠOLSTVO, VZGOJA: 6
379,8 - PROSTI ČAS: 0
39 - ŠEGE, OBIČAJI: 0
5 - NARAVOSLOVNE VEDE: 10
504 - EKOLOGIJA: 0
51- MATEMATIKA : 13
52 - ASTRONOMIJA: 0
53 - FIZIKA: 2

54 - KEMIJA: 3
57 - BIOLOGIJA: 0
58 - RASTLINSTVO: 0
59 - ŽIVALSTVO: 2
6 - UPORABNE VEDE: 1
61 - MEDICINA: 2
62 - TEHNIKA: 6
629 - LADJE: 0
63 - KMETIJSTVO: 0
64 - GOSPODINJSTVO: 0
65 - PROMET, POŠTA:0
689 - ROČNE SPRETNOSTI: 1
7 - UMETNOST: 1
77 - FOTOGRAFIJA : 0
78 - GLASBA: 6
79 - RAZVEDRILA: 2
791.4 - FILM: 0
794 - DRUŽABNE IGRE: 0
796 - ŠPORT: 2
8 - JEZIK, JEZIKOSLOVJE: 1
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81 - JEZIKOSLOVJE: 29
82 - KNJIŽEVNOST: 3
82-1 - PESNIŠTVO: 1
82-2 - DRAMATIKA: 0
82-3 - PRIPOVEDNIŠTVO: 0
886.3 - POEZIJA: 0
9 - ZEMLJEPIS, ZGODOVINA: 0
908 - DOMOZNANSTVO: 2
91 - ZEMLJEPIS: 0
912 - ATLASI: 0
929 - BIOGRAFIJE: 1
93/94 - ZGODOVINA: 1
C - CICIBANI: 19
L - LJUDSKO SLOVSTVO: 2
M - MLADINCI: 13
P - PIONIRJI: 14
O - ODRASLI: 0

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2016/17
PRIRAST GRADIVA PO INTERNI OZNAKI A - angleška bralna značka: 1
AK- avdio kasete: 0
CD - zgoščenke: 3
CR – CD–rom: 0
DVD: 0
DZ- delovni zvezki: 36
N - nemška bralna značka: 4
P - priročniki: 3
S - stripi: 3
UČ - učbeniki: 13
ZN - zbirke nalog: 5

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

CD
3

VIDEOKASETE
0

AVDIO KASETE
0

DVD

SKUPNO ŠTEVILO ENOT NEKNJIŽNEGA GRADIVA, VPISANEGA V SISTEM COBISS
CD-ROMI
CD
VIDEOKASETE
AVDIO KASETE
DVD
99
90
240
89
81

106

0

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2016/17
ARHIV
V podlokaciji Arhiv se trenutno nanaša 564 vpisanih knjig v COBISS,
odpisanih je 1307 knjig.
IZPOSOJA KNJIŽNEGA GRADIVA (priložene priloge, direkten izpis statistike iz COBISSA)
Izposoja je potekala po urniku, na Uncu v petek od 11.50. do 14. ure.
Iz priloge 1 - IZPOSOJA GRADIVA je razvidno, da je bilo v tem šolskem letu izposojenih 2291 knjig.
Iz priloge 1 - OBISK ČLANOV je razvidno, da je bilo v letošnjem šolskem letu v knjižnici 2023 obiskov.
Najbolj so knjižnico obiskovali učenci prve triade.
Med glavnim odmorom si učenci niso izposojali knjig.
PEDAGOŠKO DELO V KNJIŽNICI
URE KIZ V ŠOLSKEM LETU 2016/2017
1. a – 31. 1. 2017, 8. 9. 2016 (2 uri), 23. 5. 2017
1. b – 21. 2. 2017 (2 uri), 10. 3. 2017 (2 uri)
2. a – 23. 9. 2016, 1. 2. 2017, 10. 3. 2017, 8. 6. 2017
2. b – 21. 2. 2017 (2 uri), 10. 3. 2017 (2 uri)
3. a – 9. 9. 2016, 8. 3. 2017, 13. 3. 2017 (2 uri)
3. b – 29. 9. 2016, 8. 3. 2017, 29. 5. 2017
3. c – 24. 10. 2016 (2 uri), 22. 6. 2017 (2 uri)
4. a – 5. 9. 2016, 11. 4. 2017 (2 uri)
5. a – 23. 9. 2016, 19. 10. 2016, 18. 5. 2017 (2 uri)
6. a – 19. 5. 2017, 22. 5. 2017, 21. 6. 2017
7. a – 4. 1. 2017, 17. 5. 2017 (2 uri), 21. 6. 2017
8. a – 21. 3. 2017, 21 .6. 2017
9. a – 23. 2. 2017, 19. 5. 2017, 9. 6. 2017
9. b –24. 5. 2017, 9. 6. 2017
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Skupno število KIZ: 50
Sodelovala sem tudi na športnih in kulturnih dnevih, bila sem nadzorna učiteljica pri NPZ.
OSTALE DEJAVNOSTI (RAZSTAVE, PROJEKTI):
– obeležitev meseca šolskih knjižnic, razstava Slavka Mikšeta,
– nov. 2016 - razstava KD Rak Rakek – Mozaiki,
– jan. 2017 - razstava društva Tačke Pomagačke,
– feb. 2017 - razstava fotografij Ljuba Vukeliča - Evrovizija,
– mar. 2017 – razstava Pustnega društva – Butalci,
– april 2017- razstava Nine Zuljan,
– maj 2017- razstava KD Rak Rakek- slikanje z zemljo,
– junij 2017- razstava Generacija 2008-2017,
– projekt »Tačke pomagačke« - celo leto,
– projekt «Rastem s knjigo, 17. 5.2017,
– slovenska bralna značka za učence od 6. do 9. razreda,
– sodelovanje pri projektu ERASMUS +,
– obeležitev svetovnega dneva mladinske književnosti , 2. 4. 2017,
– »Noč knjige« na PŠ Unec, 21. 4. 2017,
– sodelovanje pri pripravi valete,
– zaključni izlet za 9. razred,
– sodelovanje pri organizaciji izleta za zlate bralce,
– obeležitev slovenskega kulturnega praznika 7. 2. 2017 – organizacija predstave Boštjana Gorenca.
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE
– priložena priloga o izobraževanju
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UČBENIŠKI SKLAD
Učbenike si je izposodilo naslednje število učencev:

Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SKUPAJ:

Št. otrok
19
37
38
29
22
21
25
32
223

Rakek, 26. 6. 2017
Lea Sterle, šolska knjižničarka
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POROČILO PROJEKTA UNESCO ŠOLE
ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

Osnovna šola ˝Jožeta Krajca˝ Rakek je Unesco šola z nacionalnim statusom.
V šolskem letu 2016/17 smo realizirali vse dejavnosti in naloge, opredeljene v Letnem
delovnem načrtu Unesco šole. Obravnavali smo temeljne Unesco vsebine: mir in človekove
pravice, globalne probleme, trajnostni razvoj in medkulturno učenje.
V delo celotne šole smo vključevali dejavnosti, ki jih določajo Delorsovi štirje stebri
vseživljenjskega učenja: učiti se biti, učiti se živeti skupaj, učiti se delati in učiti se, da bi znali.
Z UNESCO ASP središčem sodelujemo preko mednarodnih in nacionalnih projektov, udeležili
smo se tudi dogodka v CD, ko smo obeležili Dan človekovih pravic.
Učenci naše šole so dosegali odlične rezultate na raznovrstnih tekmovanjih in akcijah, bili so
predani prostovoljci in aktivni raziskovalci.
Med izvedbo projektov smo delali na inovativnem poučevanju, organizirali smo tabor
doživljajske pedagogike, testirali učence za skotopični sindrom, izvedli dve mednarodni
izmenjavi, organizirali mednarodno konferenco, se izobraževali v team teachu, mediaciji,
playness pedagogiki, moderacijskih veščinah, sodelovali v projektu LINPILCARE in izdali
zbornik prispevkov.
V okviru pouka, podaljšanega bivanja, izvenšolskih dejavnostih in IP smo obeležil dvajset
svetovnih in mednarodnih dni.
Pri učencih širimo splošno razgledanost, čut za sočloveka, omogočamo jim doživljanje
življenjskih izkušenj in povezovanja znanj z različnih področij na mnogovrstne načine. Učenci
pridobivajo kompetence na komunikacijskem področju, pridobivajo delovne izkušnje in
samozavest ob uspešno opravljenem delu, upajo biti ustvarjalni in razmišljati izven okvirjev.
Kot primere dobrih praks, ki na šoli povečujejo kakovost izobraževanja, velja omeniti Tabor
doživljajske pedagogike, Tabor za nadarjene učence, izobraževanje Učitelj – učitelju,
mednarodne izmenjave in projekte v okviru ZRŠŠ z namenom razvijanja in širjenja bralne
pismenosti.
Vodili smo dva UNESCO projekta: Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo.˝ in Spoznavam
preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost.
Sodelovali smo v petih nacionalnih projektih: Menjaj branje za sanje, Otroštvo podaja roko
modrosti, Jezik, kultura in tradicija, Stara igrača za novo veselje in Dan človekovih pravic ter
enem mednarodnem projektu: Meja – naša zgodovina in evropska prihodnost.
Rakek, 23. junij 2017
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POROČILO O MEDNARODNI IZMENJAVI Z MEDNARODNO ŠOLO ISZL IZ ŠVICE
(PROJEKT ŠVICA)
Trajanje projekta:

celo šolsko leto 2016/17

Izmenjava v Švici:

18. 05. 2017 – 21. 05. 2017 (odhod 17. 05. 2017, prihod 22. 05. 2017)

Izmenjava v Sloveniji:

Partnerska šola:

25. 05. 2017 – 28. 05. 2017

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

26 učencev 8.a

/

22 učencev ISZL /

16 učencev se udeležilo izmenjave v Švici: 5 učencev na izmenjavi v
Sloveniji:
Jelena Aleksić

(Luke Hobday)

Jacob

Bae

Ahac Bastarda

(Pierce Maynard)

Ethan Hughes (Nik

(Dejan Savić)

Jakob Kogej)
Aljaž Škufca

- II -

Ayush Krishnamony

(Primož M.)
Marjeta Gašparovič (Isabel Kirk)

Luka Mair

(Nik

Lara Milovanović

Eugenie

Dulac

Istenič)
- II -

(Marjeta G.)
Nik Istenič

(Larissa Schraerer)

Ana Mlinar

- II -

Zala Stražišar

- II -

Matevž Rebec

(Danil Vorotilov)

Luka Stražišar

- II -

Tilen Arnej Beber
Jan Urbas

(Brazil de Vries)
- II -

Klei Nagode

(Jacob Bae)

Dejan Savić

- II –

Primož Mekina

(Ethan Hughes)

Nik Jakob Kogej

- II -

(Poševno v oklepaju so napisani gostitelji izmenjave.)
V projektu je sodelovalo vseh naših 26 učencev 8.a ter 22 učencev 9. razreda ISZL iz Švice.
Izmenjave v Švici se je udeležilo 16 naših učencev, medtem ko se je izmenjave v Sloveniji
udeležilo 5 učencev ISZL, od tega 4 fantje in 1 dekle. Od prvotno planiranih 9 učencev sta 2
odpovedala obisk zaradi družinskih obveznosti, 2 pa sta se morala obisku odpovedati tik pred
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zdajci (bolezen). Vsi učenci so dijaki 9. razreda višje šole (High School, Riverside Campus v
Hünenbergu) in so leto dni starejši od naših učencev.
Vodja in sodelujoči v projektu
Koordinatorica projekta v Sloveniji: Anja Šircelj Istenič
Spremstvo na izmenjavi v Švici:

Anja Šircelj Istenič, Irena Peteh Kranjc, Urška Drobnič

Ostali sodelujoči v projektu in njihove vloge:

1.

2.

3.

IME IN PRIIMEK UČITELJA VLOGA PRI IZVEDBI PROJEKTA
mag. Anita Knez
 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
 Skupni piknik s starši in učenci
 Sodelovanje z mediji (radio)
Anja Šircelj Istenič
 Načrtovanje, usklajevanje in izvedba projekta
 Priprava prijave na razpis Občine Cerknica
 Koordinacija sodelovanja učencev s švic. vrstniki pri pouku
nemščine
 Spremstvo učencev na izmenjavi v Švici (organizacija prevoza)
 Priprava programa za izmenjavo v Sloveniji, organizacija
ogledov
 Sprejem gostov
 Izvedba jezikovne ure
 Spremstvo na Obalo, v Rakov Škocjan, Postojno in Ljubljano
 Prevod navodil za checkpoint in delavnice
 Urejanje in priprava nalog, materiala in priznanj za skupine
 Kuharska delavnica (izvedba)
 Vodenje sklepne predstavitve dela v delavnicah
 Organizacija skupnega piknika s starši in učenci
 Organizacija akcije zbiranja starega papirja
 Organizacija novoletne tombole
 Objava prispevkov in fotografij na šolski spletni strani
 Priprava člankov za objavo v časopisih
 gostiteljica švicarskega učenca
Irena Peteh Kranjc
 Spremstvo učencev na izmenjavi v Švici
 Sprejem gostov
 Kuharska delavnica (priprava na delavnico, izvedba)
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4.

5.

Urška Drobnič

Tjaša Prudič

6.

Tina Matičič

7.

Jolanda Cerkvenik

8.
9.

Anita Šen
Marija Opeka

10. Antonija Šlajnar

11. Martina Hiti

12. Martin Rihtar
13. Petra Mikše
14. Polona Klopčič
15. Tina Petrovčič
16. Metoda Debevc
17. Zdravka Penko
18. Marija Hiti
19. Marjana Švigelj









































Vodenje ogleda po Rakovem Škocjanu
Spremstvo v Rakov Škocjan, Postojno in Predjamo
Skupni piknik s starši in učenci
Spremstvo učencev na izmenjavi v Švici
Sprejem gostov
Prevod navodil za checkpoint in delavnice
Jezikovna delavnica (priprava materiala, izvedba)
Pomoč pri sklepni predstavitvi dela v delavnicah (fotografiranje)
Pomoč pri izvedbi novoletne tombole
Checkpoint (zasnova dejavnosti, navodila in pregled rezultatov)
spremstvo na Obalo in v Ljubljano
Skupni piknik s starši in učenci
Družabna delavnica – stare igre (priprava in izvedba)
Pomoč pri izvedbi novoletne tombole
Priprava učencev na pevski nastop (sprejem Rakek)
Glasbeno-plesna delavnica (priprava na delavnico, izvedba)
Pregled rezultatov Checkpoint
Vodenje ustvarjalnih delavnic (priprava izdelkov za prodajo
na Miklavževem sejmu – zbiranje sredstev za izmenjavo)
Ustvarjalna delavnica v času obiska Švicarjev
Kemijska delavnica – (priprava in izvedba)
Priprava sladkega prigrizka ob sprejemu
Organizacija prilagojenega dela v kuhinji
Glasbeno-plesna delavnica (priprava in izvedba)
Pomoč pri sklepni predstavitvi dela v delavnicah
Organizacija sodelovanja s harmonikarjem
Pregled rezultatov Checkpoint
Unesco delavnica (priprava in izvedba)
Peka piškotov (Miklavžev sejem)
Pomoč pri izvedbi novoletne tombole
Pouk tehnike - delavnica (priprava in izvedba)
Pouk – izdelava panjskih končnic (priprava in izvedba)
Športne dejavnosti na igrišču
Delavnica Cirkuške vragolije (zasnova, priprava in izvedba)
Delavnica Cirkuške vragolije (izvedba)
Peka piškotov (Miklavžev sejem)
Peka piškotov (Miklavžev sejem)
Priprava prilagojenega jedilnika
Peka piškotov (Miklavžev sejem)
Peka piškotov (Miklavžev sejem)
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Zunanji sodelujoči:
1.

Mitja Jernejčič

Koordinatorica projekta v Švici:

Drugi sodelujoči v projektu:

 Glasbena spremljava na harmoniki pri glasbenoplesni delavnici
Victoria Wasner
(vodja mednarodnega projekta na ISZL, koordinacija
sodelovalnih dejavnosti, organizacija izmenjave v Švici,
sodelovanje in spremstvo pri izmenjavi v Sloveniji)
Miriam Friedmann
(sodelovanje pri organizaciji izmenjave in izvedbi dejavnosti v Švici)
Jacqueline Harris
(sodelovanje pri organizaciji izmenjave in izvedbi dejavnosti v Švici)
Ole Wasner
(spremstvo učencev na izmenjavi v Sloveniji)

Cilji mednarodnega sodelovanja in izmenjav
CILJI PROGRAMA/PROJEKTA
raba tujega jezika (angleščina, nemščina) za
vsakodnevno komunikacijo, avtentična situacija
dvig motivacije za učenje tujega jezika tudi
pri učencih z manj možnostmi in nižjimi
učnimi sposobnostmi (prepoznavanje nujnosti znanja tujega jezika za sporazumevanje z
vrstniki od drugod)
dvig samopodobe (občutek zmožnosti ob
uspešni komunikaciji s tujci, uspešen nastop
pred publiko)
medkulturno ozaveščanje mladih (spoznavanje druge kulture), širjenje obzorja učencev
razvijanje socialnih veščin, ki jim omogočajo
lažje vključevanje v skupino, sklepanje novih
poznanstev, prepoznavanje in strpnost do
drugih kultur; vključueni so bili tudi učence s
težavami na različnih področjih

OCENA, V KOLIKŠNI MERI SO BILI
IZPOLNJENI
Vsi učenci so se aktivno vključevali v dejavnosti in se pri tem z gosti sporazumevali v
tujem jeziku.
Tudi učenci z manj možnostmi in nižjimi
učnimi sposobnostmi so pozitivno presenetili
in se večinoma nad pričakovanji vključevali v
pogovor ter komunicirali s svojimi 'partnerji'
in drugimi.
Nekateri bolj zadržani / tihi učenci so bili
med izmenjavo (in tudi po njej) veliko bolj
aktivni pri večini dejavnosti.
Učenci so spoznavali Švico in njeno kulturo,
pa tudi kulturo nekaterih drugih držav, iz
katerih izhajajo gostje.
Učenci so razvijali socialne veščine skozi vsakdanjik, kot skupina so se s svojimi švicarskimi vrstniki družili pri dejavnostih in v prostem času; tudi učenci s posebnimi potrebami
in specifikami so bili lepo sprejeti.
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Opis sodelovanja in programi izmenjav
V sklopu projekta Švica, v katerem že drugo leto sodelujemo z mednarodno šolo International School of Zug and Luzern (ISZL) iz Švice, smo v letošnjem letu ponovno izpeljali obe izmenjavi – tako v Švici kot v Sloveniji.
Naši učenci so najprej s svojimi sovrstniki iz Švice navezali stike – na ta način so spoznavali
drug drugega, predstavili so svojo državo, mesto, šolo, način življenja, kulturo in jezik. Cilj
našega sodelovanja je bil - s pomočjo angleščine in nemščine 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 angleščino in nemščino uporabijo kot jezik sporazumevanja v vsakodnevnih življenjskih situacijah.
V času od 18. 5. – 21. 5. 2017 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 Zürich, sodelovali smo
na International day in se povzpeli na goro Rigi … Ugotovili smo, da se naš in švicarski šolski
sistem precej razlikujeta med seboj. Učenci so se med seboj lepo povezali in preživeli čudovite dni. Dve naši učenki sta imeli nekaj težav s počutjem ob nastanitvi (nelagodje pri družini
gostiteljici), ki so izvirale predvsem iz nerazumevanja zaradi večjezičnosti (težave s komunikacijo).
Med 25. 5. in 28. 5. 2017 pa smo bili mi gostitelji 5 švicarskim učencem in 2 spremljevalcema.
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, se preizkusili v
cirkuških vragolijah in kemijskih eksperimentih, izdelali miniaturne kozolce, panjske končnice, jezikovne igre, slivniško coprnico in kolaž na temo človekove pravice ter se preizkusili v
starih slovenskih družabnih igrah ter v športnih in jezikovnih igrah. Ogledali smo si Postojnsko jamo in Predjamski grad, lepote Pirana, Rakovega Škocjana, in Ljubljane, imeli pa smo
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.
Program izmenjave v Švici:
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Četrtek, 18. maj 2017
 prihod in sprejem na šoli, nato 2 uri pouka s švicarskimi partnerji
 piknik ob jezeru
Petek, 19. maj 2017
 ekskurzija v Zürich (skupaj z 9. r ISZL)
Sobota, 20. maj 2017
 obisk prireditve International day (predstavitev Slovenije)
 skupni večer v šoli (švicarski večer, švicarska hrana …)
Nedelja, 21. maj 2017
 izlet na goro Rigi
 v popoldanskih urah odhod v Zürich
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Dejavnosti, ki so bile izvedene v času izmenjave v Sloveniji:
Dan

Dejavnosti

Časovnica

četrtek, Dopoldanske dejavnosti:
25. maj
2017
 prihod / sprejem v Ljubljani ob 8.12
 sprejem v šoli (v predavalnici)
 pogostitev
 nastop harmonikarjev
 pevski nastop
 pozdrav ravnateljice
 obdarovanje gostov
(majice)
 navodila / opis programa

ob 9. uri (2.
šol. ura)

3. – 5. šol. ura

Spremstvo / Obroki v šoli
udeleženi učitelji

Irena, Anja
ravnateljica,
Anja, Irena,
Urška, Tina +
učenci 8.a in
MPZ

8.a: TIT / LUM

Prevozi

Rakek - Ljubljana -Rakek
sladki prigrizek
(Marija + učenci)

malica (v
8.a)

 pouk v 8.a (v 2 skupinah)
Anja, Tjaša

kosilo (ob
13.00)

Popoldanske dejavnosti:
popoldanski Rakek – Fiesa –
prigrizek
Rakek
(od
doma, tudi
za
švicarskega
partnerja)

 izlet na Primorsko
ob 13.30
 kopanje (Fiesa)
 sprehod do Pirana, sladoled
 povratek na Rakek - starši
odpeljejo učence na dom
petek,
26. maj
2017

ob 19.00

Dopoldanske dejavnosti:
 Checkpoint (mešane skupi- ob 8.20 pred
ne po 6)
šolo

Anja, Tjaša

 vrnitev v šolo (prenos slik
ob 11.45
na računalnike v rač. učilnici)
5. šol.ura
 skupna ura: jezikovnošportna,
vmes pregled rezultatov

Martina, Tjaša,
Tina
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kosilo ob
13.15

Popoldanske dejavnosti:
 delavnice po skupinah
(mešane skupine po 7):
 Unesco (C1)
 športna (telovadnica)
 angleška (C3)
 ustvarjalna )D3)

1. skupine:
14.00 – 15.30

Martina, Polona,
Tina P., Urška,
Jolanda

2.skupine:
15.45 – 17.15

Irena, Anja,
popoldanski
Tonka, Tina, Tja- prigrizek
ša, Anita
(sadje)

17.15 – 17.45 Anja, Irena,
Urška, Tjaša,
Tonka, Tina

degustacija
peciva

 kuharska (D4)
 glasbeno - plesna (folklora) (B4)
 stare igre (C3)
 kemijska (C4)
 kratka predstavitev dela v
delavnicah (predavalnica)
sobota,
27. maj
2017

 pohod v Rakov Škocjan,
ob 9.00 izpred Irena P. K., Anja
ogled naravnih znamenito- parkirišča
sti
nasproti cerkve
Irena, Anja, Tja piknik s starši (pred CŠOD- ob 12.00 pred ša,ravnateljica
jem v Rakovem Škocjanu) – CŠOD-jem (ca. starši
druženje, igre …
4 ure)
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nedelja,
28. maj
2017

 obisk Postojnske jame
 nakup spominkov, druženje pred jamo
 obisk Predjamskega gradu
in muzeja Pri stari dami

odhod izpred Anja, Irena
šole ob 8.15
(9.00 – 10.30)
11.30 – 14.00

 odhod v Ljubljano
ob 18.00
 ogled mesta,
prosto za nakup spominkov

Rakek – Postojna
- Predjama Rakek

Anja, Tjaša
Rakek – Ljubljana - Rakek
McDonalds

 odhod z vlakom

ob 21.10

Finančni vidik izmenjav
Koordinatorji projekta smo se dogovorili, da vse stroške izmenjave krijejo gostitelji razen
cene prevoza (vlaka) do gostiteljev (relacija Ljubljana – Zürich).
Gostje so bili nameščeni pri družinah učencev, ki so poskrbele tudi za večino obrokov.
V letošnjem letu smo bili na šoli izjemno pridni pri zbiranju finančnih sredstev – pripravili
smo različne akcije (zbiranje starega papirja, ustvarjanje izdelkov za Miklavžev sejem, zbiranje nagrad za novoletno tombolo). Pri vseh teh akcijah so pod mentorstvom različnih učiteljev
sodelovali vsi učenci 8. razreda ter nekateri učenci 7. razreda, v vse dejavnosti pa so se aktivno vključevali tudi starši. Z dodatno pomočjo donatorjev smo uspeli zbrati toliko sredstev, da
smo lahko krili vse stroške izmenjave (prevoz in vsi stroški organizacije izmenjave v Sloveniji),
za kar so nam bili izjemno hvaležni predvsem starši učencev iz socialno šibkejših družin.
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Finančna sredstva, zbrana z različnimi šolskimi akcijami:
- na papirni akciji (838, 10 €)
- priprava izdelkov za Miklavžev sejem (414,54 €)
- novoletna tombola (405 €)
- donacije s strani fizičnih oz. pravnih oseb
- na uspešni prijavi na Razpis za mlade s strani Občine Cerknica

Rakek, 26. 6. 2017
Švica

Anja Šircelj Istenič, vodja projekta
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PROJEKT PROSTOVOLJSTVO ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
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HUMANITARNE AKCIJE (Antonija Šlajnar)
Čas
Naslov akcije
september
Zbiranje plastičnih zamaškov
2016–junij
2017
september
Zbiranje praznih, izrabljenih
2016–april
kartuš in tonerjev
2017

14. oktober
2016

Mednarodna dobrodelna akcija ob svetovnem dnevu hrane
– Drobtinica

Oktober
2016–22.
april 2017
8., 18., 22.
november
2016
23. januar–
20. februar
2016

Zbiranje odpadnih plastenk v
okviru vseslovenskega projekta
Jaz, ti, mi za Slovenijo
Izdelovanje adventnih venčkov

maj, junij
2017

Podarite nam modro srce
(izdelovanje modrih src z zapisom želje za skupno prihodnost)
Zbiranje šolskih potrebščin

Namen akcije
Za 6-letno Marušo za dodatne terapije (v sodelovanju z
društvom Never give up)
Društvo za pomoč trpečim in
bolnim Rdeči noski, z recikliranjem odpadkov pridobijo
sredstva za izvajanje obiskov
otrok v bolnišnicah.
Pomoč učencem naše šole za
brezplačno prehrano (v sodelovanju z OZRK Cerknica –
Loška dolina – Bloke)

Vodja
Antonija Šlajnar

Pomoč pri sofinanciranju
nakupa inkubatorja v porodnišnici Izola
Pomoč pri sofinanciranju
nakupa defibrilatorja (v sodelovanju s PGD Unec)
Učni sklad Nivea, pomoč pri
izobrazbi otrokom iz socialno
šibkega okolja

Antonija Šlajnar

Za otroke iz socialno šibkih
družin (v sodelovanju z OZRK
Cerknica – Loška dolina –
Bloke)

Antonija Šlajnar
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Foto: Podarite nam modro srce

Foto: Drobtinica
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Foto: Jaz, ti, mi za Slovenijo
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Foto: Izdelovanje adventnih venčkov

Foto: Zbiranje šolskih potrebščin RK Cerknica

OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA MLADIH PROSTOVOLJCEV (Antonija Šlajnar)
Mlada prostovoljca, Erik in Anej iz 9. a, sta si eno popoldne vzela čas in obiskala upokojenko Zmago
Raljevič. Pomagala sta ji pripraviti zemljo na njenem vrtičku za nadaljnje sajenje zelenjave. Delo
jima je šlo dobro od rok, saj sta navajena domačih del. Ob okusni malici jima je Zmaga povedala še
marsikaj zanimivega.

Foto: Pomoč upokojenki
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DAN ZA SPREMEMBE – DAN ZA SODELOVANJE (Antonija Šlajnar)
V petek, 7. 4. 2017, so se učenke naše šole udeležile delavnice izdelovanja velikonočnih butar v
okviru Društva Klasje. Delavnice so se udeležile tudi nekatere članice tega društva in učenci
drugih šol. Mentorica Milena je pojasnila pomen teh tradicionalnih butar, potem pa sta skupaj z
Ingrid pokazali njihovo izdelavo. Učenci so naredili krasne, lepo okrašene butare.

Foto: Dan za spremembe
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE (Tjaša Prudič, Antonija Šlajnar)
Vsak mesec so se učenci dobili v Domu starejših v Cerknici, kjer so krajšali čas starostnikom in
jim pomagali pri obkrožanju številk na tombolskih lističih. Pri enem od obiskov so starostnikom
z barvnimi svinčniki orisali roke in nanje zapisali njihova imena. S tem so jim pomagali pri projektu Skupaj smo večji, v katerega so bili vključeni.

Foto: Medgeneracijsko sodelovanje v domu starejših
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POTRDILO O OPRAVLJENEM PROSTOVOLJSKEM DELU
prejmejo:
TJAŠA MILOVANOVIĆ
Za izdelovanje obvestil za varčevanje z lučmi; sodelovanje in pomoč v humanitarni akciji Drobtinica; pomoč učencem v sobi sodelovanja; izdelovanje plakata in maskote za oddajo Male sive celice
(11 ur)
MANCA OPEKA
Za izdelovanje obvestil za varčevanje z lučmi; sodelovanje v humanitarni akciji Drobtinica; pomoč
učencem v sobi sodelovanja; pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo Male sive celice; pomoč pri
urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenijo; pomoč
pri izvedbi državnega tekmovanja iz matematike (7,5 ur)
ŽIVA JUVANČIČ
Za izdelovanje obvestil za varčevanje z lučmi; pomoč na državnem tekmovanju iz matematike (5
ur)
ADELISA MEDJITOSKA
Za izdelovanje obvestil za varčevanje z lučmi; pomoč učencem v sobi sodelovanja; za druženje s
starostniki v domu starejših v Cerknici (7 ur)
MILOŠ ALEKSIĆ
Za sodelovanje in pomoč v humanitarni akciji Drobtinica; pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo
Male sive celice; pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji
Jaz, ti, mi za Slovenijo (7 ur)
IRENA GNEZDA
Za pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo Male sive celice; pomoč učencem v sobi sodelovanja;
pomoč PGD Unec pri izdelovanju adventnih venčkov (5 ur)
MAŠA GORJANC
Za pomoč učencem v sobi sodelovanja; pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo Male sive celice;
pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenijo; pomoč PGD Unec pri izdelovanju adventnih venčkov (16 ur)
LARA ISTENIČ
Za sodelovanje in pomoč v humanitarni akciji Drobtinica; pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo
Male sive celice; za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja; za sodelovanje na Dnevu za spremembe (10,5 ur)
TADEJA MALC
Za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja; pomoč pri izdelovanju
maskote za oddajo Male sive celice; pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup
inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenijo (5 ur)
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JANJA PETEH
Za pomoč pri izdelovanju plakata in maskote za oddajo Male sive celice; za pomoč ter druženje z
mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja; pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz matematike (7,5 ur)
DAVID PIVK
Za sodelovanje in pomoč v humanitarni akciji Drobtinica; pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo
Male sive celice; pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji
Jaz, ti, mi za Slovenijo (8 ur)

NEJA ŠKOFIC
Za izdelovanje plakata za oddajo Male sive celice; pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenijo; pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz
matematike; za druženje s starostniki v domu starejših v Cerknici (10,5 ur)
DAŠA ŽNIDARIČ
Za pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo Male sive celice; pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenijo; pomoč pri izvedbi državnega
tekmovanja iz matematike (5,5 ur)
ANJA PETERNELJ
Za izdelovanje plakata za oddajo Male sive celice; pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenijo; pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz
matematike (5,5 ur)
HANA GRINTAL
Za izdelovanje plakata za oddajo Male sive celice; pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz
matematike (5 ur)
ERIK GRGIČ
Za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za
Slovenijo; pomoč upokojenki pri vrtnarskih opravilih; za druženje s starostniki v domu starejših v
Cerknici (5,5 ur)
ANEJ ZIDAR
Za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za
Slovenijo; pomoč upokojenki pri vrtnarskih opravilih; pomoč v šolski knjižnici (5 ur)
KATJA URŠIČ OBREZA
Za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za
Slovenijo; pomoč pri izvedbi državnega tekmovanja iz matematike; urejanje učilnice (5,5 ur)
AJDA KVATERNIK
Za sodelovanje na božičnih delavnicah; za druženje s starostniki v domu starejših v Cerknici (5,5 ur)
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NEJA KVATERNIK
Za izdelovanje obvestil za varčevanje z lučmi in papirnatimi brisačkami; sodelovanje v humanitarni
akciji Drobtinica; za sodelovanje na božičnih delavnicah; za druženje s starostniki v domu starejših
v Cerknici (13,5 ur)
ANA MLINAR
Za sodelovanje na božičnih delavnicah; pomoč PGD Unec pri izdelovanju adventnih venčkov (6,5ur)
ADRIJANA FRANK
Za druženje s starostniki v domu starejših v Cerknici; pomoč PGD Unec pri izdelovanju adventnih
venčkov; za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti,
mi za Slovenijo; za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja; za sodelovanje na Dnevu za spremembe (5,5 ur)
KARMEN FRANK
Za pomoč PGD Unec pri izdelovanju adventnih venčkov; za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk
pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenjo; za pomoč ter druženje z mlajšimi
učenci v okviru podaljšanega bivanja; za sodelovanje na Dnevu za spremembe (5 ur)
MANCA OBLAK
Za druženje s starostniki v domu starejših v Cerknici; za sodelovanje na Dnevu za spremembe; za
sodelovanje na božičnih delavnicah (9 ur)
KLARA POTUŽAK
Za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja (6,5ur)

TARA META GARTNER
Za pomoč pri izdelovanju maskote za oddajo Male sive celice; pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za Slovenijo; za izdelovanje obvestil za varčevanje s papirnatimi brisačkami; pomoč pri humanitarni akciji Drobtinica; za sodelovanje na božičnih delavnicah; za pomoč PGD Unec pri izdelovanju adventnih venčkov; za sodelovanje na Dnevu
za spremembe (22 ur)
LINA KOVŠCA
Za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji Jaz, ti, mi za
Slovenijo; za izdelovanje obvestil za varčevanje s papirnatimi brisačkami; pomoč pri humanitarni
akciji Drobtinica; za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja (6,5 ur)
EMA ZDOVC
Za pomoč pri humanitarni akciji Drobtinica; za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja; za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji
Jaz, ti, mi za Slovenijo (10,5 ur)
KAJA JUG
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Za pomoč pri humanitarni akciji Drobtinica; za pomoč ter druženje z mlajšimi učenci v okviru podaljšanega bivanja; za pomoč pri urejanju odpadnih plastenk pri zbiranju za nakup inkubatorja v akciji
Jaz, ti, mi za Slovenijo; za sodelovanje na božičnih delavnicah; za pomoč PGD Unec pri izdelovanju
adventnih venčkov; za sodelovanje na Dnevu za spremembe; za pomoč pri izdelovanju maskote za
oddajo Male sive celice (16 ur)
INTERESNA DEJAVNOST PROSTOVOLJSTVO (Antonija Šlajnar)
V letošnjem letu je pod mentorstvom Antonije Šlajnar potekala interesna dejavnost Prostovoljstvo
(10 ur). Učenci so izdelovali in lepili obvestila na podajalnike in stikala za luči po šoli, izdelovali plakate in 3D modele za okrasitev stojnice za akcijo Drobtinica in pomagali izdelovati adventne venčke.
Izven teh ur so bili tri sobote aktivno udeleženi na božičnih delavnicah pri Ani Ivančič v Slivicah.
Pod mentorstvom gospoda Vasilija Škrlja so izdelali maskoto šolskega raka za potrebe snemanja
Male sive celice, ki se ga lahko uporablja tudi za druge namene (prireditve, projekte …). Družili so
se z učenci v podaljšanem bivanju, pomagali pri domačih nalogah v sobi sodelovanja, pomagali pri
izvedbi državnega tekmovanja iz matematike.

Foto: Božična delavnica

Foto: Rakec

SIMBIOZ@ GIBA (Janez Radivo)
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek se je v tednu med 10. in 16. oktobrom 2016 pridružila vseslovenski akciji
Simbioza Giba 2016, katere moto je bil »Gibanje je življenje in življenje je gibanje.« Akcija je z gibanjem povezala različne generacije po vsej Sloveniji in poudarila pomen vsakodnevnega gibanja za
naše zdravje, dobro počutje, učenje, kakovostno življenje in zdravo staranje.
V štirih dneh so se učencem od 1. do 5. razreda pri urah športa pridružili stari starši. Učenci in stari
starši so se preizkusili v različnih igrah: lovljenju, zadevanju stožcev, zbijanju kegljev, lovljenju
obročev ipd. Otroci pa so se skupaj s starimi starši odpravili na pohod tako na podružnični šoli na
Uncu, kot tudi na matični šoli na Rakeku.
Teden medgeneracijskega povezovanja je bil izredno živahen in je šolo napolnil z veliko dobre volje, pozitivne energije ter veselih objemov dedkov, babic in vnukov. Odzivi na akcijo so bili nasploh
zelo pozitivni, izražena je bila želja, da bi tovrstna druženja tudi ponovili.
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Foto: Simbioz@ giba
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 vse njegove koristi:
– prostovoljstvo prinaša uporabnikom in prostovoljcem veselje, dobro voljo in občutek lastne vrednosti;
– spodbuja povezanost med ljudmi vseh starosti, tako znotraj generacije kot med različnimi generacijami;
– omogoča izkustveno učenje odgovornosti;
– aktivira veliko človeške energije za skupno dobro;
– razvija sočutje in posluh za potrebe soljudi;
– z občutkom smisla preganja brezvoljnost in apatijo;
– omogoča otrokom, ki imajo različne težave v razvoju, uveljavljanje na pozitiven in koristen način;
– spodbuja lastno iniciativnost mladih za delovanje na področjih, ki jih zanimajo;
– krepi socialne veščine mladih prostovoljcev in s tem izboljšuje medsebojne odnose.;
– žlahtni šolsko klimo;
– preprečuje in odpravlja nasilje v šolah;
– odpira jasen pogled na različna poklicna področja;
– sprošča in osvobaja od utesnjenih vedenjskih vzorcev;
– pomeni priložnost za pridobivanje novih znanj in nabiranje izkušenj na drugačen način.
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POROČILO DELA V OKVIRU PROJEKTA LINPILCARE v šolskem letu
2016/2017
Tim: Anja Šircelj Istenič, Emiljana Baraga, Martina Hiti, Julija Bombač, Anita Šen, Urška
Drobnič, Tomaž Lulik, Tjaša Prudič
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SODELOVANJE v projektu LINPILCARE je naši šoli prineslo:
Učečo se skupnost, v kateri so se člani dobro počutili, sodelovali med seboj, pomagali drug
drugemu iskati rešitev in se drug od drugega učili;
v tej učeči se skupnosti so člani pridobili:
sodelovanje s predmetnimi svetovalci z ZRSŠ;
spoznanje o moderacijskih veščinah in znanje o njihovi uporabi;
poglobljeno znanje o različnih nivojih bralne pismenosti po S. Pečjak oz. po PISI;
znanje v postavljanju nalog/navodil za vzpodbujanje in preverjanje različnih nivojev bralnega
razumevanja;
vpogled v lastno prakso in načrtovanje lastnega dela s pomočjo akcijskega načrtovanja;
uporabo novih strategij pri poučevanju;
boljše razumevanje prebranega pri učencih;
razvijanje kritičnega mišljenja pri učencih;
Izdali smo ZBORNIK – Nabor nalog, ki spodbujajo in preverjajo različne nivoje bralnega razumevanja;
Povabili so nas, da kot razvojna šola sodelujemo v projektu OBJEM – Bralna pismenost in
razvoj slovenščine (ZRSŠ, MIZŠ).
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Ime in priimek
Anja Šircelj Istenič
Akcijsko vprašanje
S katerimi dejavnostmi lahko zvišam nivo bralnega razumevanja v nemščini ter posledično
dosežem višjo učenčevo samozavest pri samostojnem delu z besedili ter pri sporazumevanju v nemščini?
Ocena začetnega stanja
Ob ocenjevanju začetnega stanja sem pri preverjanju bralnega razumevanja ugotovila, da
večini učencev predstavlja veliko oviro že sama dolžina besedila. Daljšega besedila se
učenci prestrašijo, še preden začnejo z branjem, četudi je besedilo podprto s sliko in barvami.
Poleg tega sem ugotovila, da učenci slabše rešujejo naloge, pri katerih morajo odgovarjati
na vprašanja, odgovore sami poiskati oz. dopolniti ali samostojno napisati krajši sestavek v
primerjavi z nalogami, kjer izbirajo med že ponujenimi odgovori (četudi je to naloga višjega
nivoja).
Ugotovila sem tudi, da večina učencev slabo sklepa oz. slabo povezuje že usvojeno znanje
z novim (prepoznavanje besed iz iste besedne družine, prepoznavanje zloženk …).
Aktivnosti za dosego cilja
Na podlagi dobljenih rezultatov in opazovanja načina spoprijemanja z izzivi pri delu z
besedilom sem se odločila, da je potrebno delati na tehniki reševanja nalog (pristop do
dela, način spoprijemanja z besedilom in nalogami, koraki reševanja) ter na višanju samozavesti pri samostojnem delu. To sem v zadnjih dveh letih poskušala 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, hrana, podnebje, prazniki …) – 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.
Ocena stanja maj 2017
V teh dveh letih sem že pri vmesnih evalvacijah opazila postopno napredovanje učencev
pri samostojnem delu z besedili – pri nekaterih je bil ta napredek večji, pri drugih manjši.
Besedil se lotevajo bolj samozavestno in »spretno«, taktično … Večina učencev se je izurila
v hitrejšem in uspešnejšem načinu odgovarjanja na vprašanja ter iskanja odgovorov. Približno tretjina učencev (tako 8. kot 9. razreda) je tekom vmesnih evalvacij vidno napredovala
na sklepanju in povezovanju že znanega z novim znanjem.
Večina učencev je veliko pridobila tudi na samozavesti glede samostojnega dela in komunikacije v nemščini – pri svojem delu so suvereni, brez težav sodelujejo v razredu, poleg
tega so aktivni tudi pri iskanju rešitev ter sklepanju iz že znanega pri pridobivanju nove
snovi. V svojem govoru uporabljajo bogato besedišče ter zahtevnejše slovnične strukture.
Pogosteje in bolj samozavestno se vključujejo v pogovor v razredu.
Le dve učenki 9. razreda in dva učenca 8. razreda sta pri vmesnih evalvacijah pokazala
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minimalni napredek ter slabše reševala naloge, poleg tega se tudi v razredu raje ne izpostavljajo. Ob spodbudi in individualnem delu z njimi pa sem kljub vsemu opazila, da so tudi
oni napredovali, čeprav tega frontalno v razredu ni opaziti.
Komentar
Zadovoljna sem predvsem z dejstvom, da pri večini učencev ni več čutiti nejevolje in strahu, ki sta bila pred tem kar v veliki meri prisotna pri vsakokratnem delu z besedili. Učenci
se veliko bolj pogumno spopadajo z izzivi, ki jih čakajo. Posledično so bolj samozavestni
tudi pri komunikaciji v razredu.
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video,
razmišljanje učencev, graf, tabela …)
Primer izročkov za učence na temo Podnebje v Švici

KLIMA IN DER SCHWEIZ
Bergklima in den Alpen
Kontinentalklima in der
Nordschweiz
Mittelmeerklima in der Südschweiz
(Vir:
http://www.itenonline.ch/klima/europa/schweiz/zuerich.htm)

sonnig und viel Regen im Sommer
die Tagestemperatur im Frühling
und Herbst zwischen 8 und 15 Grad
die Temperatur variiert je nach Höhenlage
früher waren die Winter kalt und schneereich, heutzutage immer weniger Schnee (vor
allem in den Bergen, weniger im Flachland)
Kaj sem pridobil/a na strokovnem področju ob delu v projektu LINPILCARE
Menim, da sem s sodelovanjem v tem projektu veliko pridobila tako jaz kot tudi - posredno preko mene - moji učenci.
Pri projektu Linpilcare sem se srečala z novimi znanji, o katerih prej nisem veliko razmišljala. Veliko bolj sem se poglobila v razumevanje in prepoznavanje različnih ravni bralne pismenosti. Urila sem se v postavljanju vprašanja različnih nivojev, o čemer pred tem nisem
veliko razmišljala. Pridobila sem nova znanja s področja moderiranja in moderacijskih veščin ter spoznala prednosti učeče se skupnosti.
Kaj sem pridobil/a na osebnostnem področju ob delu v projektu LINPILCARE
Vsak projekt, v katerega smo vpeti, zagotovo prispeva tudi k napredku na osebnostnem
področju. S sodelovanjem v Linpilcaru sem postala precej bolj samozavestna pri postavljanju vprašanj in nalog različnih nivojev bralnega razumevanja. Poleg tega sem s pomočjo
raziskovanja v zadnjih dveh letih ozavestila, s čim imajo učenci pri bralnem razumevanju
največje težave, česa se bojijo in kako jim lahko pomagam pri premagovanju omenjenih
ovir. Vse to je doprineslo k temu, da sem bolj zadovoljna s svojim načinom dela, saj se je to
pokazalo tudi kot velik doprinos pri znanju, uspešnosti in večji aktivnosti samih učencev.
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Ime in priimek
Emiljana Baraga
Akcijsko vprašanje
V kolikšni meri lahko z načrtovanimi aktivnostmi v razredu dosežem hitrejše branje in višji
nivo razumevanja in mišljenja?
Ocena začetnega stanja
Projekt se je izvajal v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda.
4. b – 14 učencev (4 dečki, 10 deklic) – v projekt vključeni v šol. l. 2016/2017
Začetno stanje sem preverjala na področju bralnega in na področju slušnega razumevanja.
Povprečen dosežek oddelka na področju bralnega razumevanja je bil dokaj visok: 60,4 %,
vendar so se kazale med učenci velike razlike. Zelo visoko stopnjo razumevanja so pokazali
na 1. nivoju – 87,7 % (po S. Pečjak), na 2. nivoju 61 %, na najvišjem nivoju pa so imeli 32,
6% uspeh. Kar 5 učencev na najzahtevnejšem nivoju razumevanja ni ni bilo uspešnih in
niso dosegli točk.
Na področju slušnega razumevanja je bil povprečen dosežek oddelka nižji (54 %). Opazno,
za 17 % nižji, je bil rezultat na 1. nivoju razumevanja (70,7 % ), na drugem nivoju so dosegli
51 % točk (10 % manj), na 3. nivoju pa 40 % (7,4 % več). Le en učenec na 3. nivoju ni dosegel nobene točke.
Iz rezultatov sem sklepala, da so pri branju bolj pozorni na podrobnosti, težje pa izluščijo
bistvo besedila, medtem ko so pri slušnem razumevanju težje osredotočijo na podrobnosti. Ker sem tudi pri sprotnem delu v oddelku zaznavala šibko slušno pozornost, sem si za
cilj zadala izboljšanje slušnega razumevanja in višje rezultate na višjih nivojih bralnega
razumevanja.
5. b – 3 učenci ( 1 deček in 2 deklici) – v projekt vključeni 2 leti (šol. l. 2015/2016 in
2016/2017)
Ob začetku projekta (nov. 2015) so učenci na področju bralnega razumevanja dosegali
58,3 % rezultat. Najuspešnejši so bili na 1. nivoju razumevanja, kjer so dosegli 82 % točk,
na drugem nivoju 52 % točk, popolnoma neuspešni pa so bili na 3. nivoju, kjer niso dosegli
nobene točke – 0 %.
Ob koncu 1. leta so dosegli za skoraj 10 % višji povprečni rezultat (68 %), najbolj so napredovali na 3. nivoju razumevanja.
Na začetku 2. leta projekta so učenci reševali test bralnega razumevanja za 5. razred
(ZRSŠ). Dosegli so le 49 % povprečni rezultat. Presenetljivo nizek je bil dosežek na 1. nivoju
(le 52 %), na drugem nivoju so bili uspešnejši, saj so dosegli 78 % uspeh, na 3. nivoju pa 37
% točk.
Iz rezultata je bilo razbrati, da ne smem zanemariti dela na 1. nivoju razumevanja na račun
razvijanja višjih nivojev, saj je za samostojno učenje pomembno tudi, da učenec v besedilu
najde ključne podatke.
*Op.: Med tremi učenci je ena učenka dosegla presentljivo nizek rezultat, kar zniža povprečne vrednosti oddelka.
Aktivnosti za dosego cilja
Cilji - 4. razred
Na osnovi zbranih rezultatov sem delo usmerila na dve ključni področji:
a. krepitev slušnih zaznav in razvijanje višjih nivojev razumevanja in mišljenja ob
poslušanju in
b. razvijanje bralne tehnike in višjih nivojev bralnega razumevanja.
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Aktivnosti:
Vaje za razvijanje slušnih zaznav; naloge ob poslušanju - reševanje ugank, problemskih
situacij,
branje v nadaljevanjih ...
Usmerjeno branje - samostojno delo s pisnimi gradivi pri pouku s pomočjo pisnih (individualnih) načrtov dela .
Spoznavanje enostavnih BUS ob različnih pisnih gradivih (književna in neknjižna besedila,
seznami, navodila, grafi, tabele, problemske naloge … ).
Sprotne ustne ali pisne povratne informacije, samopreverjanje in navajanje na samoevalvacijo.
Vodenje dnevnika.
Cilji - 5. razred
Na osnovi izkušenj 1. leta in rezultatov ob začetku tega šolskega leta sem delo usmerila na
krepitev vseh nivojev razumevanja besedil.
Aktivnosti:
Usmerjeno branje - samostojno delo s pisnimi gradivi pri pouku s pomočjo pisnih (individualnih) načrtov dela .
Uporaba BUS ob različnih pisnih gradivih (učbenik, književna in neknjižna besedila, seznami, navodila, grafi, tabele, problemske naloge … ).
Izdelava povzetkov, poročil …
Sprotne ustne ali pisne povratne informacije, samopreverjanje in navajanje na samoevalvacijo.
Vodenje dnevnika.
Ocena stanja maj 2017
4. razred
Zadnje preverjanje v marcu in aprilu je pokazalo, da so učenci napredovali tako na slušnem
kot bralnem razumevanju in mišljenju.
Rezultati preverjanja slušnega razumevanja so pokazali največji napredek na 3. nivoju
razumevanja (za več kot 30 %), nekoliko manj (12 %) na 1. nivoju in najmanjši napredek na
2. nivoju (3 %). Povprečni rezultat oddelka je 69 %, kar je za 15 % višje kot ob začetku leta.
Nobeden od učencev ni bil neuspešen na 3. nivoju. Rezultat kaže na nekoliko boljšo pozornost, kar se kaže tudi pri spremljanju pouka.
Rezultati preverjanja bralnega razumevanja pa so v primerjavi z začetnim stanjem za 7 %
višji. Povprečni rezultat oddelka je 67,5 %. Tudi na tem področju se največji napredek kaže
na 3. nivoju razumevanja (za 18 %), medtem ko se je na ostalih dveh področjih le malenkost izboljšal (okrog 2 %). Najpomembnejše, po mojem mnenju, pa je to, da so bili tokrat
vsi učenci uspešni na 3. nivoju razumevanja. Najnižji rezultat tega nivoja v oddelku je 25 %
točk.
5. razred
Pri petošolcih se na področju bralnega razumevanja kaže še večji napredek v primerjavi z
začetnim stanjem v tem letu in ob začetku projekta. (*Glej opombo pri oceni začetnega
stanja.)
Na področju bralnega razumevanja so dosegli 80,3 % rezultat, kar je kar 31 % izboljšanje.
Največji napredek se kaže pri 1. nivoju razumevanja (za 22 %), na drugem nivoju 12 % napredek in na 3. nivoju 16 % napredek. Najnižji dosežek na 3. nivoju je 33,3 %.
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Komentar
Rezultati kažejo, da se z načrtnim delom da izboljšati posamezna področja učenja. Cilji so
doseženi predvsem na področju bralnega razumevanja in mišljenja, v 4. razredu tudi slušnega razumevanja.
Ugotovila sem, da sta to dva velika zalogaja, zato smo manj pozornosti namenili izboljševanju hitrosti branja, kar bo naloga za prihodnje leto.
Pokazalo se je, da kljub želji, da izboljšujemo višje nivoje razumevanja in mišljenja, ne
smemo zanemariti nižjih nivojev, ki pomenijo temelj (osnovno besedišče, podatki …) za
delo na višjih nivojih.
Težava, ki sem jo sama imela ob ocenjevanju začetnega in končnega stanja, je v pomanjkanju veljavnih inštrumentov merjenja. Razen testa bralne pismenosti za 5. razred, ki je bil
oblikovan na ZRSŠ, sem vse ostale teste izdelala sama. Kljub temu, da sem se mu skušala
približati po zahtevnosti in zgradbi, je to še vedno dokaj subjektivno merjenje in je zato
potrebno rezultate razumeti zgolj kot kazalnike rasti ali padanja uspešnosti na nekem področju.
Glede nato, da ob vsakodnevnem delu v razredu pozitivne spremembe zaznavam tudi ob
izdelkih večine učencev, se zdi, da kažejo dokaj realno stanje.
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video,
razmišljanje učencev, graf, tabela …)
Kaj sem pridobil/a na strokovnem področju ob delu v projektu LINPILCARE
Ob svojem delu sem že v preteklosti dala poudarek na logičnem mišljenju, sklepanju, izdelavi povzetkov, poročil. V času projekta sem še več in bolj sistematično razmišljala o delu
na različnih stopnjah zahtevnosti, večkrat sem povezovala vsebine različnih področij. Bolj
sem bila pozorna na učence, pri katerih so se pokazali nižji rezultati in skušala poiskati
vzroke zanje. Izdelala sem nekaj učnih kompletov, ki jih bom še dopolnjevala.
Kaj sem pridobil/a na osebnostnem področju ob delu v projektu LINPILCARE
Veliko sem pridobila od sodelavcev v skupini. Ker smo z različnih področij, je bilo zanimivo
in poučno spoznavati različne pristope in ideje, predvsem pa je bilo prijetno in sproščeno
vzdušje v skupini zelo pomirjajoče in me je vedno napolnilo z novo energijo.
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Ime in priimek
Julija Bombač
Akcijsko vprašanje
Kako učenje BUS izboljša nivo učenčevega bralnega razumevanja?
Ocena začetnega stanja
Učenci so poznali klasično pojmovno mrežo, vendar so bile velike težave pri določanju
ključnih besed ter iskanju bistvenih podatkov. Le-te so pogosto pisali v obliki izpisov celih
povedi ali celo sklopov iz besedila. Ob besedilu za učenje so pogosto obstali brez prave
strategije dela. Bili so odvisni od učiteljevih ustnih ali pisnih navodil. Povezovanje znanja je
bilo slabše.
Aktivnosti za dosego cilja
Pri različnih predmetih (SLJ, MAT, NIT, DRU, RU ) so se učenci lotevali aktivnega dela z
besedilom, spoznavali so različne učne strategije : strategije določanja bistva, povzemanja
bistva, grafičnega prikaza bistva. Ob tem pa so se preverjali v nivoju razumevanja prebranega z odgovori na vprašanja, ki so bila postavljena na različnih ravneh. Besedila so bila z
različnih področij.

Ocena stanja maj 2017
Učenci poznajo in uporabljajo strategijo z grafičnim prikazom bistva ter povzemanja bistva.
Napredovali so v določanju ključnih besed ter zapisu bistvenih podatkov, ki jih sedaj zapisujejo
z bistvenimi podatki in ne s stavki. Besedila se lotijo samostojno, pri branju so aktivni.
Komentar
Sodelovanje v projektu je del moje pozornosti usmerilo tudi na nivo bralnega razumevanja
ter na aktivnejše iskanje poti za dosego višje ravni. Rezultati ne morejo biti očitni, saj zahtevajo večletno delo in usmerjanje učencev, sem pa zadovoljna že z nekaterimi navadami,
ki so jih učenci pridobili v urjenju kako se lotiti besedila. Učenci so pokazali večje zanimanje za branje leposlovnih besedil ter brali leposlovne knjige v prostem času v odmorih med
urami.
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video,
razmišljanje učencev, graf, tabela …)

Kaj sem pridobil/a na strokovnem področju ob delu v projektu LINPILCARE
Kot članici učeče skupnosti mi je bilo v veliko veselje spoznavati delo ter pristope pri kolegih učiteljih različnih predmetov (šport, kemija, DSP, etika, jeziki).Nekatere njihove didaktične pristope bom lahko uporabila v svoji praksi.
Kaj sem pridobil/a na osebnostnem področju ob delu v projektu LINPILCARE
Delo v skupin je bilo zanimivo. Druženje je spodbujalo delo vsakega posameznika. Delo ni
bilo čutiti kot prisilo, ampak kot poučno zabavo.
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Ime in priimek
Akcijsko vprašanje

Martina Hiti

V kolikšni meri večja izpostavljenost nalogam višjih nivojev bralne pismenosti vpliva na
razvoj višjih ravni 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, saj
branje še ni v celoti avtomatizirano. Učenci vse preveč časa porabijo za prebijanje skozi
besedilo, posledica tega pa je, da premalo pozornosti posvečajo vsebini prebranega. Pri že
tako počasnem branju, berejo z napakami, kar spremeni tudi vsebino zapisanega. Učenci
imajo šibko razvite strategije reševanja in se v besedilih težko orientirajo.
V raziskavo sem vključila 7 učencev s posebnimi potrebami od 6. do 9. razreda.
Učenci so bili pri nalogah 1. ravni bralnega razumevanja uspešni v 80 %. Uspešnost pri
reševanju nalog druge ravni je bila bistveno nižja, pod 30 %. Vprašanj, ki zahtevajo razumevanje višjih ravni bralne pismenost, pa se niso niti lotili.
Kot razloge za nižjo uspešnost pri bralnem razumevanju so navajali:
- ˝Vprašanj itak ne bom znal rešiti, zakaj bi se mučil z branjem in razmišljanjem.˝
- ˝Ne razumem vsebine besedila.˝, ˝Veliko besed ne razumem.˝
- ˝Besedilo je predolgo, potreboval bi preveč časa, da vse preberem.˝, ˝Vedno mi
zmanjka časa.˝
- ˝Ne vem, kje naj poiščem odgovor.˝, ˝Ne znam se lotiti reševanja.˝
- ˝Ko pridem do konca besedila, že pozabim, kaj je pisalo na začetku.˝
- ˝Ne upam si povedati/ zapisati, čeprav poznam odgovor.˝, ˝Nočem, da se mi
sošolci smejijo.˝
- ˝Ne vem, če smem zapisati tak odgovor, ker se tega v šoli še nismo učili, sem pa to
izvedel, ko smo šli s starši na izlet.˝
- ˝Rajši bi povedal, kot zapisal; pisanja ne maram.˝
- ˝Odgovor poznam, vendar stavka ne morem oblikovati in ga potem še zapisati.˝
Aktivnosti za dosego cilja
Po oceni začetnega stanja v prvem letu akcijskega raziskovanja 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 …),
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strategije reševanja so izredno slabo razvite,
v besedilu se ne znajdejo, so slabo organizirani,
ne zmorejo razmišljati izven okvirjev, nefleksibilno mišljenje,
nekateri imajo nizko stopnjo splošne razgledanosti,
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 v nadaljevanju raziskave usmerim v:
- razvijanje bralnih strategij,
- skupnim pogovorom in razmišljanju 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, ter z izkušnjami, ki jih imajo. Za izvedbo učinkovitih ur je bilo potrebno
veliko usmerjanja, vodenja, postavljanja podvprašanj in 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 2017
Po večmesečnem aktivnem delu na besedilih, vodenju pri obravnavanju različnih besedil,
opažam naslednje:
Učenci:
- se bolj organizirano lotijo branja in reševanja,
- trudijo se in si upajo večkrat razmišljati izven okvirjev (v sproščenih situacijah),
- strategije reševanja so bistveno boljše,
- vsak si je izbral in uporablja strategijo, ki mu najbolj ustreza,
- ne obupajo takoj, so vztrajnejši, se trudijo narediti najboljše (jim je mar),
- učenci bolje rešujejo vprašanja 2. ravni bralnega razumevanja,
- pri osnovnih vprašanjih so večinoma uspešnejši,
- so veliko pridobili na splošni razgledanosti.
Opazila sem, da učenci kar veliko vedo, nekateri imajo kar precej izvenšolskih izkušenj, so
predvsem praktiki. Razgovorijo se v sproščenih situacijah, ko niso pod pritiskom, ko ne gre
za oceno.
Še vedno pa:
- slabše rešujejo naloge najvišjega nivoja,
- znanja težje povezujejo med seboj, potrebujejo ustrezne spodbude in sproščeno okolje.
Komentar
Zavedati se moramo, da so vprašanja, ki jih učenci z DSP rešujejo kot drugo raven, pri njihovih vrstnikih vprašanja prve ravni, ravno zaradi že omenjenih vzrokov (izredno slabe
poučenosti, specifičnih primanjkljajev, nezaupanje vase zaradi negativnih izkušenj, stresa
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…).
Za doseganje boljših rezultatov na višjih nivojih bralnega razumevanja je potrebno sistematično večletno delo, ki temelji na zaupanju in sproščenem odnosu.
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video,
razmišljanje učencev, graf, tabela …)
Ko smo konec meseca aprila 2017 z učenci naredili refleksijo zadnjih dveh let dela na področju razvijanja višjih ravni bralne pismenosti, sem jim prebrala njihova razmišljanja izpred
dveh let (zapisana so v oceni začetnega stanja). Na vprašanje, kaj je sedaj drugače, boljše,
slabše … so povedali naslednje:
- ˝Zdaj si upam.˝
- ˝Lažje se znajdem v besedilu.˝
- ˝Vem, da veliko vem.˝
- ˝Vesela sem, da tudi jaz zmorem.˝
- ˝Še vedno ne berem dobro, ampak se vseeno lotim reševanja.˝
- ˝Še vedno lažje povem, kot zapišem.˝
- ˝Zmorem več, kot pred dvema letoma.˝
- ˝Upam si povedati, tudi če se nismo učili v šoli.˝
- ˝Vidim, da je bilo vredno vztrajati in aktivno sodelovati v razgovorih.˝
Kaj sem pridobil/a na strokovnem področju ob delu v projektu LINPILCARE
Aktivno sodelovanje v učeči se skupnosti mi je prineslo kar nekaj novega znanja. Vedno
bolj sem uspešna in bolj sigurna vase pri oblikovanju vprašanj na vseh treh ravneh. Včasih
moram sicer še vedno pokukati v zapiske, vendar sem ozavestila pomembnost ustreznega
oblikovanja vprašanj, kjer moraš biti previden, da so vprašanja enoznačna. Vprašanja in
naloge, ki jih sedaj zastavljam, so bolj raznolike in usmerjene k cilju.
Lažje in uspešnejše se prilagajam značilnostim in posebnostim vsakega učenca posebej
ter spodbujam učenje učenja.
Učeča se skupnost, v kateri sem imela možnost sodelovati že pred tem projektom, je skupina, kjer si med seboj zaupamo in upamo razkriti svoje strahove in povedati svoja mnenja, torej si biti kritični prijatelji. Vesela in hvaležna sem za te izkušnje in vso pomoč kolegic
in kolegov v trenutkih, ko sem se znašla v slepi ulici.
Ozavestila sem pomembnost načrtovanja svojega dela vnaprej in uskladiti aktivnosti s ciljem, ki ga želim doseči. V tem delu sem kar precej časa namenila razmišljanju in načrtovanju svojega dela.
Kaj sem pridobil/a na osebnostnem področju ob delu v projektu LINPILCARE
Tako kot so povedali že moji učenci, vključeni v raziskovanje: ˝Zdaj si upam, zdaj znam.˝
Skupaj z njimi sem rasla tudi sama. Ozavestila sem stiske, težave, razloge za stanje, v katerem smo se znašli skupaj z učenci s posebnimi potrebami. Zavedam se, da šola ni prostor,
kjer bi morali vsi in vsem ugajati, vendar je potrebno vsem zagotoviti možnost, da pokažejo svoje znanje in sposobnosti in jih pri tem ustrezno spodbujati.
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Ime in priimek
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 Linpilcare, so se moje domneve potrdile kot pravilne.
Učenci so imeli pri pouku predmeta Šport v začetku kar nekaj težav pri tem, da so prebrana navodila znotraj testiranj uporabili za postavitev in izvedbo gibalne naloge.
Aktivnosti za dosego cilja
- Razumevanje skice oz. branje skice
- Razvijanje orientacije v prostoru
- Na podlagi skice (navodil) samostojna izvedba individualne gibalne naloge
- Na podlagi skice (navodil) samostojna izvedba skupinske gibalne naloge
- Samostojna priprava skice in izvedba
Ocena stanja maj 2017
Ker je pri pouku predmeta Šport testiranje bralne pismenosti nekoliko specifično, sem si
tudi svoje delo organiziral nekoliko drugače in nivoje bralne pismenosti nekoliko prilagodil
(v dogovoru z gospo Nino Puhan, svetovalko na Zavodu za šolstvo).
Učenci so skozi projekt 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. V šolskem letu 2015/2016 smo z
učenci 3 x testirali 1. nivo razumevanja in 2 x 2. nivo razumevanja. Ker sem opazil, da bi
bilo 2. nivo razumevanja potrebno še enkrat testirati, smo tretje testiranje 2. nivoja opravili v šolskem letu 2016/2017 in takrat je bil pri učencih viden napredek v samem razumevanju skic in navodil za izvedbo gibalne naloge. V šolskem letu 2016-2017 smo potem testirali še 3. nivo razumevanja, kjer so učenci na podlagi skice pripravili pripomočke in s
pomočjo opisa izvedli gibalno nalogo (učenci v skupinah sami pripravijo skico in opis izvedbe za sosednjo skupino).
Menim, da smo ob koncu projekta vsi udeleženci spoznali nekatere nove prijeme in načine
dela pri pouku Športa in vse te stvari so pomenile nekakšno dodano vrednost pri samih
urah.
Komentar
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video,
razmišljanje učencev, graf, tabela …)
Video sem ti že poslal …
Kaj sem pridobil/a na strokovnem področju ob delu v projektu LINPILCARE
Znotraj projekta oz. znotraj izobraževanj v okviru projekta sem spoznal nekatere praktične
prijeme, ki mi bodo pomagali pri sami izvedbi pouka.
Kaj sem pridobil/a na osebnostnem področju ob delu v projektu LINPILCARE
Na osebnem področju sem se seznanil z novimi pristopi do otrok in do samega dela pri
pouku. Samega sebe sem pripravil do nekaterih sprememb pri delu z učenci, do katerih
sem bil pred samim projektom nekoliko skeptičen.
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Ime in priimek
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
Učenci se pri pouku angleščine večinoma srečujejo z nalogami bralnega razumevanja, kjer
morajo izhajati le iz besedila in ne smejo niti sklepati niti uporabiti splošno znanje, lastne
izkušnje ali izvirne odgovore, kar jih na nek način utesnjuje in/ali celo poneumlja. Najpogostejši tip naloge je odgovori na vprašanja. Naloge kreativnega pisanja sicer pogosto sledijo
obravnavi besedila, vendar so pogosto v senci obravnave ciljne slovnične strukture, niti
učenci niti učitelji jih ne dojemamo kot naloge za razvijanje višjih ravni bralne pismenosti.
Učenci so ob prvem preverjanju večinoma odgovarjali le na enostavna vprašanja, naloge
višjih ravni pa večinoma pustili prazne.
Aktivnosti za dosego cilja
- delo z različnimi vrstami besedil, spoznavanje žanrov
- reševanje različnih tipov nalog za delo z besedilom
- interpretacija prebranega, aplikacija prebranega
- priprava nabora besedil in različnih vrst nalog za delo z besedili
- strukturiranje nalog za delo z besedilom glede na nivoje bralne pismenosti (po S. Pečjak)
Ocena stanja maj 2017
Učenci so bolj pripravljeni na različno strukturo nalog in dejstvo, da pri nekaterih postavkah ne izhajajo le iz besedila, ampak samostojno razmišljajo, vključijo znanje tudi z drugih
področij in so lahko v svojih odgovorih izvirni.
Rezultati so pokazali, da je ob koncu šolskega leta pomembno večji odstotek učencev
ustrezno reševal tudi naloge višjih ravni ali se jih vsaj lotil. Veliko učencev je pridobilo več
zaupanja v lastne sposobnosti in izvirnost odgovorov. Posamezni nadarjeni učenci so cenili
možnost lastnega izražanja na najvišji ravni bralne pismenosti, nekaterim pa je bilo to še
vedno prezahtevno.
Komentar
Menim, da je prehod na delo z besedili na vseh ravneh bralne pismenosti tudi pri angleščini v zadnji triadi nujen za razvijanje spretnosti samostojne rabe jezika in boljše rezultate pri
angleščini. Zagotovo ne dosegajo vsi učenci vseh ravni, kar je seveda pričakovati, je pa to
lahko način spodbujanja nadarjenih učencev in zagotavljanje notranje diferenciacije. Razvijanje višjih miselnih procesov je prispevek k splošni usposobljenosti učencev za samostojno delo v šoli in izven nje.
Zanimiv izsek, ki bi lahko bil del skupne predstavitev (slikovno gradivo, učni list, video,
razmišljanje učencev, graf, tabela …)
Komentarji posameznih učencev:
»Na živce mi je šlo, ko ste nam vedno govorili, da moramo izhajati samo iz besedila. Včasih
sem kaj vedel kar tako, pa je bilo narobe, ker ni bilo v besedilu.«
»Najbolj zoprne so vaje tipa 'prav, narobe, ni v besedilu'. Velikokrat nisem sigurna, če
nekaj je, ali ni v besedilu, ker mešam s tistim, kar itak že vem.«
»Me veseli, da je več vprašanj, kjer lahko uporabimo domišljijo.«
»Lažje je reševati naloge, kjer so vsi odgovori v besedilu.«
»Pri zadnjih nalogah* ponavadi ne vem, kaj bi napisal.« *naloge višjih ravni bralne pismenosti
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»Saj določene naloge so res težje, ampak je pa bolj zanimivo.«
Kaj sem pridobil/a na strokovnem področju ob delu v projektu LINPILCARE
Zmožnost tvorjenja nalog na treh ravneh bralne pismenosti, prirejanja nalog za belo z
besedilom, iskanje miselnih izzivov.
Motivacija za nadaljnje dobro delo in še bolj dobro razvijanje sposobnosti učencev.
Kaj sem pridobil/a na osebnostnem področju ob delu v projektu LINPILCARE
Povezanost članov učeče se skupnosti, medsebojno zaupanje, motivacija.
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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), 19. 12. 2016, POSKUSI V KEMIJI

LEGENDA: P – POPOLNO = 3 točke, D – DELNO = 2 točke, N – NEPOPOLNO = 1 točka
Vsi učenci prepoznavajo kemijske pripomočke, so spretni, natančni in pri delu samostojni. Večina učencev je upoštevala varnostna navodila. Pri
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reševanju nalog, ki so bile zastavljene na različnih nivojih bralnega razumevanja, so bili najbolj uspešni pri reševanju nalog druge ravni od 60,0 do
100 % (prva raven od 17,5 do 82,0 % in tretja raven od 43,3 do 47,5 %).
ANALIZA OCENJEVALNEGA LISTA PRI IZVAJANJU POSKUSA - Priprava raztopin - (začetno stanje), 6. 12. 2016, KEMIJA V ŽIVLJENJU
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LEGENDA: P – POPOLNO = 3 točke, D – DELNO = 2 točke, N – NEPOPOLNO = 1 točka
Vsi učenci prepoznavajo kemijske pripomočke in upoštevajo varnostna navodila. Večina učencev je spretnih, natančnih in pri delu samostojnih. Pri
reševanju nalog, ki so bile zastavljene na različnih nivojih bralnega razumevanja, so bili najbolj uspešni pri reševanju nalog prve ravni od 88,9 do
100 % (druga raven od 22,2 do 66,7 % in tretja raven od 44,4 do 72,2 %).
Aktivnosti za dosego cilja
- Spremljanje učencev pri izvajanju kemijskega poskusa po navodilih.
- Iskanje podatkov o lastnostih in sestavi snovi v različnih virih (strokovna literatura, znanstveni članki).
- Pogostost izvajanja 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 2017
ANALIZA OCENJEVALNEGA LISTA PRI IZVAJANJU POSKUSA - Reakcije kovin s kislinami (končno stanje), 29. 5. 2017, POSKUSI V KEMIJI

LEGENDA: P – POPOLNO = 3 točke, D – DELNO = 2 točke, N – NEPOPOLNO = 1 točka
Vsi učenci prepoznavajo kemijske pripomočke, so spretni, natančni in samostojni pri svojem delu. Večina otrok upošteva varnostna navodila. Pri
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reševanju nalog, ki so bile zastavljene na različnih nivojih bralnega razumevanja, so bili najbolj uspešni pri reševanju nalog prve ravni od 83,3 do 87,1
% (druga raven od 36,1 do 50,0 % in tretja raven od 33,3 do 75,0 %).

Komentar
Pri analizi končnega stanja je, v primerjavi z začetnim stanjem, opazen večji napredek na prvi in tretji ravni bralnega razumevanja. Naloge oz. vprašanja druge ravni so bila vezana na projektno delo pri pouku. Kar pomeni, da je imel vsak učenec svojo tematiko, ki jo je predstavljal. Poleg tega se
ob koncu leta kaže utrujenost posameznikov in vključevanje učencev k drugim dejavnostim. 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 - Kemija lahko tudi diši (končno stanje), 16. 5. 2017, KEMIJA V ŽIVLJENJU
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LEGENDA: P – POPOLNO = 3 točke, D – DELNO = 2 točke, N – NEPOPOLNO = 1 točka
Vsi učenci upoštevajo varnostna navodila, so natančni in pri delu samostojni. Večina učencev prepoznava kemijske pripomočke in so spretni pri
svojem delu. Pri reševanju nalog, ki so bile zastavljene na različnih nivojih bralnega razumevanja, so bili najbolj uspešni pri reševanju nalog prve
ravni od 55,6 do 100,0 % (druga raven od 38,9 do 77,8 % in tretja raven od 33,3 do 77,8 %).
Komentar
Pri analizi končnega stanja je v primerjavi z začetnim stanjem opazen večji napredek na prvi in drugi ravni bralnega razumevanja. Naloge oz. vprašanja so bila vezana tudi na projektno delo pri pouku. Kar pomeni, da je imel vsak učenec svojo tematiko, ki jo je predstavljal. Poleg tega se ob koncu leta kaže utrujenost posameznikov in vključevanje učencev k drugim dejavnostim. Izbirni predmet se odvija na štirinajst dni in večinoma je bila
obdelana snov pri rednem pouku že nekaj časa za nami, ko so se zopet znašli pred zahtevnejšimi nalogami in so bili primorani pomnjenja snovi za
nazaj. Sicer pa so učenci pri reševanju raziskovalnega vprašanja pokazali veliko delovne vneme in so komaj čakali, v čem se bodo preizkusili, kakšen
bo njihov na novo zastavljen problem.
ANALIZA OCENJEVALNEGA LISTA PRI IZVAJANJU POSKUSA - Skrito orožje svetlolask (vmesno stanje), 10. 4. 2017, POSKUSI V KEMIJI
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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, so spretni in samostojni pri delu. Večina otrok je pri delu zelo
natančnih. Pri reševanju nalog, ki so bile zastavljene na različnih nivojih bralnega razumevanja, so bili najbolj uspešni pri reševanju nalog prve ravni
od 80,0 do 95,0 % (druga raven od 65,0 do 82,5 % in tretja raven od 27,5 do 65,0 %). Učenci so izvajali dva poskusa in kljub večji količino podatkov
zelo dobro rešili vprašanja, ki so bila zastavljena na prvi ravni bralnega razumevanja. 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.
ANALIZA OCENJEVALNEGA LISTA PRI IZVAJANJU POSKUSA - Nasičenost in nenasičenost ogljikovodikov (vmesno stanje), 28. 3. 2017, KEMIJA V
ŽIVLJENJU

LEGENDA: P – POPOLNO = 3 točke, D – DELNO = 2 točke, N – NEPOPOLNO = 1 točka
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Vsi učenci prepoznavajo kemijske pripomočke, so spretni, natančni in samostojni pri svojem delu. Večina otrok upošteva varnostna navodila. Pri
reševanju nalog, ki so bile zastavljene na različnih nivojih bralnega razumevanja, so bili najbolj uspešni pri reševanju nalog prve ravni, kjer so bili vsi
100,0 % (druga raven od 72,2 do 88,9 % in tretja raven od 22,2 do 63,9 %). Z delom učencev sem zelo zadovoljna. Pri samem delu so bili zelo motivirani, natančni, spretni, v večji meri so upoštevali 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) – izbirni predmet POSKUSI V KEMIJI
PRIPRAVA RAZTOPIN (začetno stanje) – izbirni predmet KEMIJA V ŽIVLJENJU
Priloženo pod tabelo.
Predlogi za delo učeče se skupnosti za prihodnje šolsko leto
V prihodnjem šolskem letu 2017/2018 bom pri obeh izbirnih predmetih preizkusila iste naloge, na isti način kot v tem letu. Pri Poskusih v kemiji z
drugimi učenci, pri Kemiji v življenju pa tudi z nekaterimi učenci, ki so bili že v letošnjem letu vključeni v ta projekt.
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POROČILO
O URESNIČEVANJU
LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
PODRUŽNIČNE ŠOLE »RUDOLFA MAISTRA« UNEC
ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec je sestavni del matične Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek in je središče izobraževanja za večino otrok razredne stopnje z Unca z vsemi zaselki Slivic in Ivanjega sela.

Skozi šolsko leto smo se trudili, da je delo in organizacija učno-vzgojnega dela na PŠ Unec z
48 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 so vodile štiri učiteljice (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 in neobveznega izbirnega predmeta angleščine, neobveznega izbirnega predmeta nemščine, gospodinjstva, glasbene umetnosti in športa).

Letni delovni načrt Podružnične šole »Rudolfa Maistra« Unec (v nadaljevanju PŠ Unec) za
šolsko leto 2016/2017 smo v celoti realizirali.
V šolskem letu 2016/2017 je bilo v PŠ Unec vpisanih 48 učencev (21 dečkov, 27 deklic). V
mesecu novembru je učenka 1. b razreda Neža Rikke Udovič prestopila v 2. b razred.
Učenci so bili razporejeni v treh oddelkih razrednega pouka, enem oddelku jutranjega varstva in dveh oddelkih podaljšanega bivanja.
UČENCI PO RAZREDIH OD NOVEMBRA DALJE:
razred
1. b*
2. b*
3. c
4. b*
5. b*
SKUPAJ

dečki
5
9
2
4
1
21

deklice
4
4
7
10
2
28

skupaj
9
13
9
14
3
48

razrednik
Suzana Rebec
Suzana Rebec
Teja Milharčič
Emiljana Baraga
Emiljana Baraga

* op.: 1. in 2. razred sta v kombiniranem oddelku, 4. in 5. razred sta v kombiniranem oddelku
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Vzgojiteljica v 1. razredu je bila Ida Marušič.
Športno vzgojo v 3. c, 4. b in 5. b razredu je vodila profesorica športne vzgoje Polona Klopčič.
Gabrijela Prelesnik je v 4. b in 5. b poučevala angleščino.
V 5. b razredu je poučevala gospodinjstvo učiteljica biologije in gospodinjstva Marija Opeka.
Neobvezni izbirni predmet NEMŠČINA je v 4. b in 5. b razredu poučevala Anja Šircelj Istenič,
neobvezni izbirni predmet ANGLEŠČINA v 1. b in 2. b pa Gabrijela Prelesnik.
Jutranje varstvo je vodila vzgojiteljica Ida Marušič.
Prvo skupino podaljšanega bivanja je vodila Ksenija Kržišnik Ficko, drugo skupino pa (izmenjaje po urniku) Tina Matičič, Ida Marušič in Liljana Intihar.
V šolskem letu 2016/17 je bilo realiziranih 190 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 nismo imeli nobene delovne sobote.

OBVEZNI TEČAJI
Tečaj prilagajanja na vodo in učenja plavanja v 1. b razredu je bil izveden v okviru projekta
Zlati sonček v marcu 2017 (20. 3.–24. 3. 2017). 10-urni tečaj plavanja je potekal v bazenu v
Ajdovščini.
Obvezni 20-urni tečaj plavanja za učence 2. b razreda je bil prav tako izveden v bazenu v
Ajdovščini v mesecu marcu 2017 (20. 3.-–29. 3. 2017).
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.
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
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3. c razred je bil od 26. 9. do 28. 9. 2016 v CŠOD Medved v Medvedjem Brdu.
4. b razred je bil od 19. 9. do 23. 9. 2016 v CŠOD Lipa v Črmošnjicah.
5. b razred je bil od 19. 6. do 23. 6. 2017 v letni šoli v naravi na Debelem Rtiču.
EKSKURZIJE
1. b, 2. b in 3. c razred so bili 16. 6. 2017 na zaključni ekskurziji v Predjami, kjer so si ogledali
Predjamski grad.
4. b razred je bil na zaključni ekskurziji 22. 9. 2017 v Semiču v Beli Krajini (v okviru CŠOD
Lipa).
5. b razred je bil 22. 6. 2017 v okviru letne šole v naravi na zaključni ekskurziji v Piranu.
PRIREDITVE, OBISKI IN GOSTOVANJA
1. 9. 2016 je bil pod vodstvom S. Rebec in I. Marušič sprejem prvošolcev na PŠ Unec.
30. 11. 2016 smo imeli novoletne delavnice za starše in otroke.
Na Uncu v Uršulinem domu smo imeli 6. 4. 2017 javno pomladno prireditev »Pozdrav pomladi«.
18. 11. 2016 so učenci 4. in 5. b razreda z recitacijami pesmi sodelovali na Maistrovi prireditvi
»Vojanov in naš čas« v Maistrovi dvorani na Uncu.
Pod vodstvom Tine Matičič so učenci, ki obiskujejo otroški pevski zbor, 25. 3. 2017 sodelovali
na MEPZ Rak Rakek ter 7. 4. 2017 na prireditvi »Pozdrav pomladi« na Uncu.
9. junija 2017 smo na PŠ Unec gostili bodoče prvošolce.
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 14. 4. 2017 pisali Cici veselo šolo. 25. 5. 2017 so učenci 1., 4. in
5. razreda pisali Računanje je igra. Učenci 3. razreda so sodelovali na tekmovanju Računam z
Lili in Binetom. Učenci so tekom šolskega leta opravljali bralno značko. Učenci 1.–5. razreda
so 16. 3. 2017 pisali evropsko matematično tekmovanje Kenguru.
Osem učencev 4. in 5. razreda se je 8. 3. 2017 udeležilo šolskega tekmovanja iz Vesele šole.
Šest učencev je prejelo bronasto priznanje, eden od dveh učencev, ki sta se 12. 4. 2017 udeležila državnega tekmovanja, pa srebrno priznanje.
Učenci 4. in 5. razreda so 20. 3. 2017 sodelovali na tekmovanju iz nemške bralne značke Epi
Lesepreis. Učenci 4. razreda so osvojili dve zlati in deset srebrnih priznanj, učenci 5. razreda
pa dve zlati in eno srebrno priznanje. 17. 3. 2017 so učenci 4. razreda na tekmovanju iz
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angleške bralne značke EPI Reading Badge osvojili šest zlatih in šest srebrnih priznanj, učenci
5. razreda dve zlati in eno srebrno priznanje.
V okviru športne vzgoje so učenci 1.–3. razreda tekmovali za športno značko Zlati sonček,
učenci 4. in 5. razreda pa športno značko Krpan.

NATEČAJI
Učenci 1. in 2. b razreda so sodelovali na mednarodnem likovnem natečaju »IGRAJ SE Z
MANO«, učenci 3. c razreda pa na mednarodnem likovnem natečaju »MOJIH NAJ 10«.

HUMANITARNE IN DRUGE AKCIJE
Vključevali smo se v različne humanitarne akcije: zbiranje zamaškov, plastenk, baterij, starega papirja, zbiranje starih kartuš in tonerjev – Rdeči noski za pomoč otrokom, pa tudi zbiranje šolskih potrebščin v sodelovanju s Karitas.
INTERESNE DEJAVNOSTI
Na šoli so se tekom šolskega leta odvijale naslednje interesne dejavnosti: vrtnarski krožek
pod vodstvom Teje Milharčič in Ide Marušič, bralna značka pod vodstvom razredničark, radi
telovadimo z mentorico Polono Klopčič, origami s Ksenijo Kržišnik Ficko, igramo se gledališče
pod vodstvom Ide Marušič, zabavna matematika pod vodstvom Suzane Rebec, gibalne urice
z mentorico Tejo Milharčič, potovanje v deželo črk in besed z mentorico Martino Hiti, pevski
zbor z dirigentko Tino Matičič, angleški krožek, ki ga je vodila Urška Drobnič in vesela šola
pod vodstvom Emiljane Baraga. Nekatere učenke so obiskovale tudi izvenšolsko dejavnost, ki
je potekala na šoli – ritmično gimnastiko Špičke.

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, univ. dipl. pedagoginja Tjaša Prudič ter zunanja logopedinja Zdenka Vončina.
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Učencu s težjimi oblikami vedenjskih motenj (Roku Gnezdi) je bil dodeljen stalni spremljevalec v času pouka in podaljšanega bivanja. Do decembra ga je spremljala javna delavka Mateja
Letič, od januarja dalje pa sta zanj skrbela stalni spremljevalec Damir Pirc in začasna spremljevalka in socialna pedagoginja Tjaša Malnar.

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
zobozdravstveni sistematski pregled zob v zobni ambulanti v Cerknici po letnem razporedu
ZD Cerknica.
Učenci 1. in 3. razreda so imeli zdravniški in zobozdravstveni pregled 21. 12. 2016, učenci 2.
razreda 10. 5. 2017, učenci 4. in 5. razreda pa 19. 4. 2017.

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. 2016: uvodna pedagoška konferenca
29. 11. 2016: problemska konferenca
26. 1. 2017: ocenjevalna konferenca
14. 6. 2017: ocenjevalna konferenca za 5. razred
20. 6. 2017: ocenjevalna konferenca – 1.–8. razred
30. 6. 2017: zaključna pedagoška konferenca

IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
 Pravna zaščita profesorja (Nina Ana Jäger)
 Strokovni posvet v VZ Planina
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Izvršilne funkcije (POZORNOST)
Projekt Linpilcare (E. Baraga)
Kemične in nekemične odvisnosti (Miha Kramli)
skupno srečanje učiteljev sosednjih občin 1. in 2. triade v Starem trgu
torkovi sestanki
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 2016/17 je bila 7. 10. 2016 na PŠ Unec izvedena vaja evakuacije.

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

