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UČENCI IN UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2017/18
Število učencev ob začetku šolskega leta:

279

Število vpisanih med šolskim letom:

0

Število izpisanih med šolskim letom:

0

Število učencev ob zaključku šolskega leta: 279

V šolskem letu 2017/2018 je bilo na šoli 15 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
4 .a
4. b
5. a
5. b

26
26
23
17
18
19
18

1. b
2. b
3. b

11
9
13

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

16
15
21
22
25

Učni uspeh
Izdelali

%

Povprečna ocena razreda Opombe

RAZREDNA STOPNJA RAKEK
26
26
100
opisne ocene
26
26
100
opisne ocene
23
23
100
4,42
17
17
100
4,14
18
18
100
4,30
19
19
100
4,05
18
18
100
4,60
RAZREDNA STOPNJA PŠ UNEC
11
11
100
opisne ocene
9
9
100
opisne ocene
13
13
100
4,48
PREDMETNA STOPNJA
16
16
100
4,16
15
15
100
4,02
21
21
100
4,29
21
21
95,4
3,86
25
25
100
4,02

SKUPAJ
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09

279
279
276
277
278
258
263
268
281
282

2007/08

266

2006/07

281
283

278
277
273
276
276
263
263
268
279
282

99,69 %
99,28 %
98,91 %
98,64 %
99,37 %
99,24 %
100 %
100 %
99,29 %
99,65 %

267

266

99,60 %

269

100 %

269

4,21**
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*

** Povprečna ocena na podlagi vseh zaključenih ocen

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
Nacionalne preizkuse znanja so opravljali učenci v 6. in 9. razredu.
Preglednica 1: Nacionalni preizkusi znanja – pregled dosežkov učencev 6. razreda v šolskem letu 2017/18

Slovenščina

Matematika

Angleščina

Število učencev:

30

31

30

Povprečni dosežek v RS

46,24 %

52,52 %

51,06 %

Povprečen dosežek – šola

49,40 %

59,47 %

54,70 %

Razlika RS – šola

+3,16 %

+6,95 %

+3,64 %

Razlika RS – šola v letu 2016/17

+13,72 %

+7,85 %

+12,75 %

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

Preglednica 2: Nacionalni preizkusi znanja – pregled dosežkov učencev 9. razreda v šolskem letu 2017/18

Slovenščina

Matematika

Glasbena umetnost

Število učencev:

25

25

25

Povprečni dosežek v RS

50,79 %

52,91 %

58,85 %

Povprečen dosežek – šola

57,33 %

65,44 %

64,57 %

Razlika RS – šola
Razlika RS – šola v letu
2014/15

+6,54 %

+12,53 %

+5,72 %

+19,52 %

+5,72 %
+12,12 %
(biologija)

Rezultati naših učencev šestega in devetega razreda 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.

REALIZACIJA PROGRAMA
A. POUK (Lopolis)

Razred

Načrtovano število ur
Realizirano število ur
po predmetniku

% realizacije

1. r. (Unec)

700

687

98,10

2. r. (Unec)

805

793

98,50

3. r. (Unec)

770

761

98,80

1. a

700

689

98,40

2. a

805

788

97,90

3. a

840

822

97,90

4. a

822

809

98,40

4. b

822,5

804

97,80

5. a

892,5

873

97,80

5. b

892,5

876

98,20

6. a

892,5

878

98,40

6. b

892,5

876

98,20

7. a

875

857,5

98,00

8. a

892,5

877,5

98,30

9. a

816

841

103,10

12.418

12.232

98,50

SKUPAJ

Ob koncu šolskega leta se iz naše šole izpisujejo učenci:
-

Lara Simončič (letošnji 2. b),

-

Zoja Jerič (letošnji 1. a),

-

Nik Simončič (bodoči prvošolec).

B. IZBIRNI PREDMETI

Izbirni predmet

Načrtovano Realizirano
število ur
število ur

% realizacije

Izbrani šport – nogomet

35

35

100,00

Kemija v življenju – KEŽ

32

32

100,00

Načini prehranjevanja – NPH

32

32

100,00

Nemščina I

70

67

95,71

Nemščina II

70

68

97,14

Nemščina III

64

64

100,00

Obdelava gradiv – les

35

34

97,14

Poskusi v kemiji – POK

35

35

100,00

Šport za sprostitev – ŠSP

32

32

100,00

Šport za zdravje – ŠZZ

35

35

100,00

434

98,60

SKUPAJ

440

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Izbirni predmet

Načrtovano Realizirano
% realizacije
število ur
število ur

Nemščina (4. a, 4. b)

70

70

100,00

Nemščina (5. a, 5. b)

70

67

95,71

Šport (4. a, 4. b)

35

36

102,86

Šport (5.a, 5. b)

35

37

105,71

Šport (6. a, 6. b)

35

37

105,71

TJA (1. a)

70

67

95,71

TJA (1. b)

70

69

98,57

TEH (6. a, 6. b)

35

34

97,14

Realizacija pouka je primerna, le nekoliko nižja kot prejšnja leta zaradi dveh odpadlih dni
pouka na račun stavke zaposlenih. Večjih odstopanj po predmetih ni.
Snov je predelana po letnem načrtu, cilji so doseženi pri vseh predmetih. Tudi realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka je visoka, realizacija DSP je 100 %.C.

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 zaradi jesenskega slabega vremena izpeljali v mesecu aprilu 2018.

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.

V letošnjem šolskem letu sta bila izrečena 2 vzgojna opomina (eden za posedovanje alkohola, eden za neprimerno vedenje). Za oba učenca smo pripravili individualizirani načrt, spremljali njun napredek ter sodelovali s starši.

Za učence od sedmega do devetega razreda je bila izvedena delavnica organizacije LOG OUT
z naslovom Internet ni vse.
Izvedli sta se dve delavnici Moteči dejavniki, na prvi smo predstavili namen šolskega vzgojnega načrta in pravil šolskega reda, pregledali smo zapis neprimernega vedenja, obnovili nekaj
naših dogovorov o poenotenem ravnanju, izpostavili moteče dejavnike (prehranjevanje v
jutranjem varstvu, gneča v jedilnici in v garderobah, velika odsotnost, odhod v trgovino v
času čakanja avtobusa, večkratno ponavljanje negativne ocene) ter skušali poenotiti naše
ravnanje.

Na drugi delavnici je ravnateljica učiteljem podrobneje obrazložila točko B4 iz Pravil šolskega
reda – odstranitev učenca od pouka in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, svetovalna
delavka je predstavila nekaj skupnega znanja o medvrstniškem nasilju po priročniku ZA
NENASILJE VSI!, ponovno pa smo izpostavili nekaj motečih dejavnikov (nespoštljiv odnos do
učiteljev in ostalih delavcev šole, odsotnost od pouka zaradi priprav na tekmovanje, nehigiena na ženskih toaletah in večkratno popravljanje negativnih ocen) ter se dogovorili o enotnem ravnanju.
V mesecu decembru smo organizirali brezplačno delavnico za starše Čigava odgovornost so
otrokove pravice, ki jo je za nas izvedla organizacija UNICEF.
Učenci 6. a in 6. b so se udeležili dvodnevnega tabora doživljajske pedagogike, kjer so spoznavali, kako pomembno je sodelovati, se prilagoditi skupini in tako lažje doseči cilj.

V tem šolskem letu smo v okviru razrednih ur v 4. in 5. razredu sledili programu delavnic zavoda RAKMO.
V letošnjem šolskem letu je bilo zaznati več neprimernih vedenj kot v preteklem letu. Večinoma gre za enkratno neprimerno vedenje učenca ali učenke. Ko smo zaznali neprimerno
vedenje, smo učencem nudili podporo ter jim skozi razgovor ter ustrezne oblike ukrepanja
dali tako izkušnjo nelagodja kot izkušnjo, da lahko svoje neprimerno vedenje nadomestijo s
primernejšim. Po pogostnosti neprimernega vedenja je izstopal en učenec, ki je ob zaključku
šolskega leta prejel tudi vzgojni opomin. Konflikte smo reševati sproti, individualno ali v timu. K reševanju je velikokrat pristopila svetovalna delavka, po potrebi pa tudi oddelčni učiteljski zbor ali vodstvo. Otroke smo navajali, da do rešitve problema pridejo s pomočjo razgovora, mediacije in restitucije.

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 2017/18 zaključili uspešno.

D. PROJEKTI, PRIREDITVE

Vse načrtovane prireditve so bile izvedene po LDN.
DATUM
1. 9. 2017

DOGODEK
PRVI ŠOLSKI DAN:

OPIS
1. septembra 2017 smo
slovesno, skupaj z županom Občine Cerknica, g. Markom Ruparjem, pozdravili prvošolce na matični šoli in na
PŠ Unec.

September
2017

RAZSTAVA ILUSTRACIJ
MARJANA MANČKA

14. 9. 2017

POVEZOVANJE ŠOLE IN
KULTURNEGA DRUŠTVA
RAK RAKEK

Učenke ustvarjalnega krožka
iz 8. razreda so sodelovale pri
izdelavi mozaične stene pred
šolo. Obenem so izdelale
manjše mozaike, ki so jih
obiskovalcem ponudile na
otvoritvi.

14. 9. 2017

OTVORITEV MOZAIČNE
STENE

V četrtek, 14. septembra, je pred vhodom v 1. triado OŠ Jožeta
Krajca Rakek potekala slovesnost ob otvoritvi mozaične stene, ki
so jo izdelali člani likovne sekcije ter sekcije mozaika KD Rak
Rakek ob praznovanju 15-letnice delovanja društva.
Ideja o postavitvi mozaika pod nadstreškom se je porodila Karmen Petrič, načrt
je izdelala Ines
Subotič Jakopanec, strokovno
plat pa je prevzela mentorica Eva
Ule. Pri izdelavi
mozaika so sodelovale tudi učenke likovnega
krožka OŠ Rakek
pod mentorstvom Jolande Cerkvenik. Za izdelavo je bilo potrebnih več kot 600 ur prostovoljnega dela.
Navzoče na otvoritvi so pozdravili: župan Občine Cerknica, g.
Marko Rupar, ravnateljica OŠ Jožeta Krajca, mag. Anita Knez, in
predsednica KD Rak Rakek, Danica Štefančič. Program je povezovala predsednica dramske sekcije KD Rak Maja Malc, z glasbenima točkama pa je program popestrila učenka Tara Meta
Gärtner.
Mozaik predstavlja živali iz naših gozdov v naravni velikosti in
ima tudi poučno noto. Je pa tudi lep primer sodelovanja šole z
društvi in medgeneracijskega sodelovanja.

V večnamenskem prostoru
šole smo si septembra
lahko ogledali dela priznanega slovenskega ilustratorja Marjana Mančka.

15. 9.–18. 9.
2017

STAR PAPIR ŠTEJE

V dneh od 15. do 18. septembra 2017 je na šoli potekala akcija
zbiranja starega papirja – izpeljali smo jo kljub slabemu vremenu, ki je vztrajalo pravzaprav večino meseca septembra. Nabralo
se je precej papirja, izkupiček 463,60 EUR pa je bil namenjen
organizaciji mednarodne izmenjave učencev s Švedsko.

21. 9. 2017

SVETOVNI DAN MIRU

Ob svetovnem dnevu miru ga. ravnateljica učencem in učiteljem
sporoči, da brez njega ni upanja v prihodnost.
Mir, prostovoljstvo, sodelovanje so vrednote, za katere si je
potrebno aktivno prizadevati tudi v prihodnje. Domovina je
nekaj, za kar je vredno živeti. Na teh temeljih je namreč nastala
ideja skupnosti,
nastala je Evropa
državljanov,
sodelovanja in miru.
Na OŠ »Jožeta
Krajca« Rakek
omenjene vrednote
razvijamo in
spodbujamo skozi
številne projekte in
pogumno gradimo mednarodno prijateljstvo.

26. 9. 2017

PROSTOVOLJCI TUDI
LETOS V DEOS CERKNICA

28. 9. 2017

OBDARITEV Z ŽOGAMI

Tudi v letošnjem
šolskem letu bomo
ohranili dober stik z
Domom starejših
Cerknica. Vsak mesec se
jim bomo pridružili na
tomboli, tam nekateri
starostniki potrebujejo
pomoč, drugi so samo
veseli naše družbe, mi
pa se učimo pomagati starejšim ter razvijamo medgeneracijsko
sodelovanje.
Septembra nas je obiskala prijazna ekipa Cityparka. V oddelke
podaljšanega bivanja so prinesli veliko veselja, saj so učence
razveselili z novimi žogami. Za podarjene žoge se iskreno
zahvaljujemo.

30. 9. 2017

IZDELOVANJE KOŠARIC

Zadnjo soboto
v
septembru so
se mladi
prostovoljci
naše šole
družili pri
gospe Ani
Ivančič iz Slivic. Ta jih je vodila pri izdelovanju košaric, ki smo jih
ponujali v petek, 13. 10. 2017, v Mercator centru Cerknica. To
je bil naš prispevek v humanitarni akciji Drobtinica.

2.10.2017

OBISK ZELIŠČARKE, GE.
ANE FERJANČIČ

V ponedeljek, 2. 10. 2017,
smo z učenci izbirnega
predmeta Kemija v življenju
obiskali go. Ano Ferjančič na
Rakeku. Povabila nas je v
svoje prostore, kjer smo se
posedli in ji prisluhnili. Gospa
je polna energije in
delovnega elana. Ukvarja se z
rastlinami – sejanjem,
nabiranjem, sušenjem,
stiskanjem olj, izdelavo
različnih uporabnih izdelkov
iz narave … Pokazala nam je
tudi, kako pripraviti naravno
kremo za obraz. Vsakemu je podarila lonček kreme in nas
pogostila s slastnim melisinim pecivom.

5. 10. 2017

5. OKTOBER – SVETOVNI
DAN UČITELJEV

Svetovni dan učiteljev vsako leto 5. 10. praznujemo v Sloveniji
že 24 let. Redno ga obeležujemo tudi na naši šoli. Ob tej
priložnosti je učiteljem šole v imenu vseh učencev čestitala
učenka Vanesa Istenič, nagovorila in pogostila pa jih je tudi ga.
ravnateljica, mag. Anita Knez.

9. 10. 2017

USTVARJALNA
DELAVNICA V DEOSU
CERKNICA

Prostovoljke naše šole, Ana Mlinar,
Neja Kvaternik, Lara Milovanović in
Tara Meta Gärtner, so se udeležile
ustvarjalne delavnice v domu
starejših v Cerknici. Starostnikom
so pomagale izbrati primerno
mandalo, barve in jih nekaterim
tudi pomagale barvati.

Oktober 2017

OKTOBER –
MEDNARODNI MESEC
ŠOLSKIH KNJIŽNIC

Ob mednarodnem mesecu šolskih
knjižnic smo na naši šoli pripravili
razstavo slikarja, pesnika in
pisatelja Benjamina Žnidaršiča ter
delavnico slikanja s čopičem v
ustih, ki sta jo vodila slikarja
Benjamin Žnidaršič in Željko Vertelj. Razstava je bila v
večnamenskem prostoru šole do konca meseca oktobra 2017.

9. 10. 2017

OBISK BENJAMINA
ŽNIDARŠIČA IN ŽELJKA
VERTLJA

Na OŠ Jožeta Krajca Rakek je 9. oktobra 2017 potekalo prvo
motivacijsko srečanje v okviru projekta »Skupaj zmoremo več.«
Osnovni namen srečanja je bil osveščati učence k večjemu
spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva invalidov.
Benjamin Žnidaršič in Željko Vertelj sta učencem povedala vsak
svojo življenjsko zgodbo. Dogodek smo pripravili skupaj z
našima slikarjema Benjaminom Žnidaršičem – polnopravnim
članom Mednarodnega združenja slikarjev, ki slikajo z usti ali
nogami – (VDMFK) in štipendistom (VDMFK) Željkom Vertljem.
Vsak s svojo življenjsko zgodbo sta otrokom pokazala, da je v
življenju potrebno poiskati stvari, na katere smo lahko ponosni
in o njih spregovorimo z drugimi. Skupaj so si ogledali tudi film
»Zgodbe o volji in moči« in razpravljali o zgodbah petih
invalidov, ki so v svoji invalidnosti našli smisel življenja.
Projekt je bil pridobljen na javnem pozivu LAS Notranjska za
sofinanciran-je operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki
so sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

11. 10. 2017

DOŽIVLJAJSKA
PEDAGOGIKA Z UČENCI
6. RAZREDOV

V začetku jeseni sta se oddelka 6. razredov odpravila na
dvodnevni tabor(ček), prežet z vsebinami doživljajske
pedagogike na obrobje Rakovega Škocjana, v Zelško kočo.
Namen tabora je bil povezati novonastali skupini, spoznavati
sebe in druge, se uriti v veščinah sodelovanja in skupnega
reševanja problemov. Prvi dan smo vsebine prepletli še s
spoznavanjem zelišč.
Verjamemo, da so učenci
preživeli prijetna dva
dneva in odšli domov z
mnogimi izkušnjami in
vedenjem o sebi, dobili
dobre napotke, kako
lahko kot posamezniki še
bolje pomagajo skupini k
premagovanju skupnih

12. 10. 2017

ŽIVA MEJA IN UREJANJE
OKOLICE ŠOLE

ovir in doseganju skupnih ciljev.
Učenci 6. razreda so dosadili
manjkajoče sadike v živi meji poleg
igrišča šole. Učenci 9. razreda pa so
poleg čiščenja šolske okolice
razgrinjali zemljo, ki smo jo prijazno
dobili od naše občine. Tako bo naša
okolica lepša in bolj urejena.

12. 10. 2017

7. UNESCOV
MEDNARODNI PROJEKT
PLETEMO NITI MREŽE

12. 10. 2017

ŠPORTNO-ZABAVNE
IGRE

V četrtek, 12. 10. 2017, smo se v okviru 7. mednarodnega
Unescovega projekta udeležili dogodka ob jubileju OŠ Griže
Pletemo niti mreže. Sodelovali so učenci OŠ Rakek, in sicer: Nik
Istenič, Primož Mekina in Klei Nagode. Na šolo so prišli okoli
8.00 ure in se po malici in uvodnem pozdravu ravnateljice
udeležili različnih tematskih delavnic. Nik se je odločil za
fotografsko
delavnico, Primož in
Klei pa sta
sodelovala v tehnični
delavnici. Šola je
sicer organizirala 17
delavnic, na katerih
so udeleženci
spoznavali pouk
nekoč. Na dan
dogodka so
sodelovali tudi drugi Unescovi vrtci, osnovne in srednje šole ter
vzgojno-izobraževalne ustanove Spodnje Savinjske doline. Dan
so zaključili z zaključno prireditvijo v telovadnici šole.
Teden otroka, ki poteka
v prvem tednu oktobra,
smo v oddelkih
podaljšanega bivanja
letos obeležili z
različnimi dejavnostmi.
Ker nam jo je vreme
zagodlo, smo počakali
na sončne dni in tako v
četrtek, 12. 10. 2017, izvedli tudi športno-zabavne igre. Otroci
so se preizkusili v gibalnih spretnostih in natančnosti ter
pokazali, kako si znajo med seboj pomagati in sodelovati.

16. 10. 2017

OBISK DIPLOMATA Z
AMERIŠKEGA
VELEPOSLANIŠTVA V
LJUBLJANI

V ponedeljek, 16. oktobra, nas je na šoli v sklopu programa
sodelovanja s slovenskimi osnovnimi šolami obiskal gospod
David Gallagher, vodja oddelka za regionalno varnost na
ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani. Učencem osmega in
devetega razreda je predstavil različne službe, ki delujejo na
veleposlaništvu, in povabil učence, da so se preizkusili v njihovih
vlogah ter skupaj reševali aktualne probleme. Učenci, ki so
sodelovali, so se ob vzpodbudah prav dobro znašli, predvsem pa
bili zelo pogumni in zagotovo bolje razumeli, za kaj vse je
zadolženo veleposlaništvo in kako deluje.
Gospod Gallagher je ob vprašanjih učencev povedal, da je
službovanje v naši državi prijetno in ni tako naporno, kot je
lahko v kakšni drugi državi ali na kriznih območjih. Pohvalil je
varnost v naši deželi, prijaznost in lepoto dežele. Pošalil se je na
račun kolesarjev v Ljubljani, ki da so prav ogrožujoči, nekaj
izkušenj pa so zaposleni na veleposlaništvu imeli tudi s krajo
kolesa, mobilnega telefona in podobno. Povedal je tudi, da je z
družino nastanjen na obrobju Ljubljane in da je za stanovanje za
zaposlene diplomate vselej poskrbljeno vnaprej.
Učence je pozdravil tudi Nick, marinec ameriške vojske, in
podelil svoje življenjske izkušnje s službovanjem po različnih
državah. Učenci so bili navdušeni nad njegovo telesno
pripravljenostjo in potrdil je, da marinci vsak dan resno
trenirajo.
Prijetno smo poklepetali tudi s predstavnikom službe za stike z
javnostjo, ki je poskrbel za fotografije, ki bodo vidne na spletni
strani U. S. Embassy Ljubljana in na njihovi facebook strani.
Predstavnike ameriškega veleposlaništva je pozdravila tudi
gospa ravnateljica in jim v znak hvaležnosti za obisk izročila
darilce.
Upamo, da nas bodo v prihodnjih letih še kdaj obiskali podobni
gostje, saj takšna izkušnja popestri in osmisli učenje tujega
jezika.

17. 10. 2017

DROBTINICA

Humanitarna akcija
Drobtinica je za nami.
Učenci naše šole so zelo
uspešno menjavali pecivo,
marmelade, kruh in
košarice za simboličen
znesek. Pri stojnici v
Mercator centru se je
ustavilo veliko ljudi, še
posebej smo zadovoljni,
ker je bilo med njimi tudi veliko krajanov našega okoliša, ki so
nas podprli v naši akciji.
Hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali pri tej akciji, posebno pa
članicam Društva Klasje Cerknica, ki ste bile tudi letos
pripravljene sodelovati z nami.

17. 10. 2017

SVETOVNI DAN HRANE –
ČEBELE IN OZIMNICA

V 3. a smo na svetovni dan hrane
izvedli naravoslovni dan na temo
Čebele in ozimnica. Učenci so
spoznali pomen čebel in pripravili
ozimnico. Naredili smo 3 vrste
marmelad – z okusom banane,
pomaranče in gozdnih sadežev ter
pripravili jabolka za sušenje. Nismo pozabili niti na zelenjavo –
pripravljeno ribano zelje smo dali kisat v kozarce.

18. 10. 2017

NAJBOLJŠE MLADE
NOTRANJSKE KUHARICE
2017

V sredo, 18. 10. 2017, je v Kranjski
Gori v sklopu Gostinsko-turističnega
zbora Slovenije potekalo že 8.
državno tekmovanje osnovnošolskih
kuharjev Zlata kuhalnica.
Tekmovanja so se pod budnim
očesom mentorice Gabrijele
Prelesnik udeležile tri učenke OŠ
»Jožeta Krajca« Rakek. Tekmovale
so osmošolki Ana Benčan in Ema
Zdovc ter devetošolka Zala Stražišar.
Klara Potužák, tudi osmošolka, pa je
kot zvesta rezervna članica skrbela za moralno podporo kuharic
in fotoarhiviranje celotnega dogodka.
Pomerile so se v pripravi kranjske klobase kot osnovne sestavine
glavne jedi in sladkih skutinih štrukljev.
Sama priprava oz. kuhanje je potekalo pod strogim očesom 5članske strokovne komisije in je bilo časovno omejeno na 60
minut. Poleg same priprave jedi so ocenjevali tudi izgled in okus
jedi ter pogrinjek.
Z našim menijem (medenokaramelizirana kranjska klobasa v
teranovi omaki z brusnicami ter sirovi štruklji s kandirano
pomarančo v makovem testu) so si dekleta v močni konkurenci
še 15 slovenskih šol prikuhala tretje mesto v državi in s tem
bronasto kuhalnico.
Mlade kuharice in mentorica si zaslužijo vse čestitke in pohvale,
želimo pa jim, da vsa pridobljena znanja in izkušnje s pridom
uporabijo tudi v domači kuhinji.

16. 10.–20.
10. 2017

SIMBIOZA GIBA

V tednu med 16. in 20. oktobrom se je naša šola pridružila
vseslovenski akciji »Simbioza Giba« 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 ali na matični
šoli na Rakeku. Druženje v
tednu medgeneracijskega
povezovanja je bilo zelo
prijetno, zato se vsem zahvaljujemo za udeležbo.

20. 10 2017

JEZIK – KULTURA IN
TRADICIJA

27. 10. 2017

Slikanje z usti

7. 11. 2017

GOSTOVANJE ŠOLSKEGA
ANSAMBLA NA
ZAKLJUČKU
NOTRANJSKEGA
TEKAŠKEGA POKALA

9.11.2017

PLAKAT MIRU 2017 –
BODOČNOST MIRU

V petek, 20. oktobra 2017,
se je skupina štirih učenk
naše šole udeležila tujejezičnega recitala v Škofji
Loki, ki ga za slovensko
mrežo UNESCO šol organizira Gimnazija Škofja Loka.
Naše učenke so na temo
‘potovanja’ pripravile točko o potovanjih v hrepenenju po svobodi na podlagi interpretacij poezije Neže Maurer (Zala Stražišar
in Tia Vukelič), z glasbo El Condor Pasa (Manca Oblak na prečni
flavti) in ob plesu (Gea Modic). Naš nastop je bil med občinstvom in pri organizatorjih lepo sprejet, zato smo lahko na nastopajoče še posebno ponosni. Našim učenkam je bila celotna
prireditev z raznolikimi točkami v raznih jezikih všeč. Opazile
smo, da je kljub temi ‘potovanja’, ki izrazito vabi k rabi tujih
jezikov, v točkah prevladovala slovenščina, pogosta tema pa je
bila prav ljubezen do domovine, kar nekako potrjuje naše predpostavke in cilje tudi v sklopu mednarodnega sodelovanja in
izmenjav, da potovanja in tuji jeziki širijo obzorja, hkrati pa krepijo občutek lastne identitete in narodno zavest.
V petek, 27. 10., smo imeli
na Uncu obisk Benjamina
Žnidaršiča in Željka Vertlja.
Pogovarjali smo se o
življenju tetraplegikov,
nato pa sta nam prikazala,
kako se slika z usti, v čemer
so se preizkusili tudi
učenci.
7. novembra 2017 je v dvorani cerkniškega kulturnega doma
potekalo sklepno dejanje 11. sezone ELGONova Notranjskega
tekaškega pokala. Na zaključni prireditvi so za glasbeni premor
skrbeli člani šolskega ansambla OŠ Rakek pod vodstvom Damirja
Pirca.

Letošnji natečaj se je zaključil. O
miru ste razmišljali učenci 6., 8. in
9. razreda. Nekaj najlepših
plakatov smo si lahko ogledali v
šolski jedilnici. Na slovenski izbor
za plakat miru sta se uvrstila
plakata Sare Udovič iz 6. b in
Zarje Ileršič iz 8. a razreda.

16. 11. 2017

SVETOVNI DAN
FILOZOFIJE 2017

Svetovni dan filozofije, ki je potekal 16. 11. 2017, smo učenci in
učitelji naše šole obeležili z različnimi dejavnostmi. Tematsko
geslo letošnjega svetovnega filozofskega dneva se je glasilo Med
resnico in lažjo, zato smo se prav laži in resnici tudi natančeje
posvetili, ko smo želeli »filozofirati« po naše, torej po
osnovnošolsko.
Učenci prve triade so se s filozofijo seznanili s pomočjo različnih
zgodb iz slikanic, predvsem pa so spoznavali pojma laž in
resnica, se pogovarjali o tem, če so se že kdaj zlagali in kako so
se ob tem počutili, povedali so, kaj sploh pomeni, da se zlažeš.
Spoznali so pregovore, povezane z lažjo, nazadnje pa so še
ilustrirali zgodbico Laž in njen ženin Frana Milčinskega ali Rizibizi
in laž Gaje Kos, ki so ju spoznali ob tej priložnosti.
Učenci višjih razredov so obravnavali zgodbe na teme resnica,
laž, solidarnost, paradoks, vzajemna pomoč, ljubezen, delo,
sreča, altruizem, potreba … Besedila smo učitelji črpali pri
francoskem avtorju Michelu Piquemalu, ki zbira in prireja
zgodbe iz svetovne kulturne zakladnice z namenom približati
filozofijo otrokom.

Naši učenci so se izkazali kot nadebudni mladi filozofi; v
skupinah so se posvečali vprašanjem, na katera ne moremo
odgovoriti pravilno ali napačno, pač pa samo različno. Pri uri
angleščine pa so devetošolci o laži in resnici »filozofirali« kar v
angleškem jeziku.

12. 11. 2017–
17. 11. 2017

STEM BY ART – BUZAU
ERASMUS+

Prvi dan smo v popoldanskih urah srečno prispeli v Buzau.
Pričakali sta nas zaskrbljeni učiteljici Roxana in Gratiela, saj je
naše letalo poletelo z enourno zamudo. Namestili smo se v
hotel in si že ustvarili prve vtise o Romuniji.

Prvi dan našega gostovanja v Romuniji smo preživeli na
partnerski šoli. Seznanili smo se s potekom dela na šoli, učenci
pa so se nam v večurnem programu predstavili s svojim
odličnim petjem in plesom. Tudi naši učenci so predstavili star
ljudski ples. Navdušeni smo bili nad gostoljubnostjo učencev in
učiteljev.

Drugi dan
smo se v zgodnjih jutranjih urah odpravili v mestece Bran, kjer
smo si ogledali grad kraljice Marije Aleksandre Viktorije (29.
oktober 1875–18. julij 1938), ki je bila zadnja romunska kraljica.
Grad je znan tudi kot grad grofa Drakule. Po kosilu smo se
odpeljali v Brasov Steam hub, kjer so učenci sodelovali na
različnih delavnicah.

Tretji dan dopoldne smo si ogledali mestni muzej v Buzau. V isti
stavbi se nahaja tudi mestno gledališče. Učenci so na zanimivi
delavnici spoznali zgodbo o romunskem učitelju, geografu in
svetovnemu popotniku Dumitru Danu. Popoldne so učenci
sodelujočih držav na mednarodni konferenci v mestnem muzeju
predstavili svoje prispevke na temo Hiška eksperimentov.

Četrti dan smo preživeli v glavnem mestu Romunije – Bukarešti.

Ogledali smo si zbirke v Naravoslovnem muzeju Grigore Antipa.
Videli smo tudi zgradbo parlamenta, ki je svetovno znan zaradi
svoje velikosti. Popoldne smo preživeli v Hiši eksperimentov,
kjer so nam pripravili zanimive delavnice.

Zadnji dan si dopoldne zaradi dežja nismo mogli ogledati blatnih
vulkanov, zato smo se odpravili v samostan Ciolanu, ki je bil
zgrajen okoli leta 1570. Razkazal nam ga je pravoslavni
duhovnik. Ogledali smo si tudi evropsko šolo v Maguri, kjer so
nam predstavili svoje Erasmus+ projekte. Po odličnem kosilu in
nakupu spominkov smo se odpravili na partnersko šolo, kjer so
učenci sodelovali na delavnicah.

18. 11. 2017

DELAVNICA PRI ANI
IVANČIČ

V soboto, 18. 11. 2017, so bili
učenci naše šole zopet gostje Ane
Ivančič v Slivicah. Pokazala jim je,
kako narediti hišico za jaslice iz
naravnih materialov, ki jih
najdemo okrog doma. Učenci so
imeli tudi svoje zamisli, zato so
nastajale unikatne hišice. Te so
doma dopolnili s figurami in, če so
želeli, še okrasili.
16. in 17. decembra so bili njihovi izdelki na ogled na razstavi v
Uršulinem domu na Uncu.

27. 11. 2017

Tradicionalni slovenski
zajtrk

V petek, 17. 11. 2017, smo tudi na Uncu obeležili dan slovenske
hrane, in sicer s tradicionalnim slovenskim zajtrkom – z mlekom,
kruhom, z maslom in medom ter jabolkom. Ko smo pojedli, nas
je obiskal čebelar in nam podal veliko zanimivih informacij o
življenju čebel in njihovem pomenu za človeka. Pokazal nam je
čebelje proizvode in nekatere izmed njih smo tudi pokusili.

1. in 2. razred sta nato v okviru tehniškega dne nadaljevala z
dejavnostmi (izdelava čebelic, reševanje ugank, petje pesmic).
27. 11. 2017

PLAKAT MIRU 2017

29. 11. 2017

NOVOLETNE DELAVNICE
ZA STARŠE

30. 11. 2017

Novoletne delavnice s
starši

Komisija v sestavi slikarke
Klementine Golija,
akademskega slikarja Franca
Vozlja in fotografinje Nike Bele
je izbrala zmagovalni plakat
miru. Zmagal je plakat Zarje
Ileršič.

V sredo popoldan, 29. 11. 2017
smo v 3. a izvedli NOVOLETNE
DELAVNICE za starše. Učenci so
skupaj s starši izdelali čudovite
SNEŽAKE in tako skupaj
preživeli nekaj dragocenih
prijetnih trenutkov.
V četrtek, 30. 11. 2017, smo prvošolci in drugošolci svojo
družino povabili na ustvarjalni večer. Starši so nam pomagali pri
izdelavi snežaka, s katerim se bomo lahko poigrali. Ponudili smo
jim
medenjake,
ki smo jih
spekli na
tehniškem
dnevu.
Večer nam je
hitro minil in
z lučkami
smo se
odpravili na zasneženo pot domov.

30. 11. 2017

Novoletne delavnice

Prazniki so potrkali na vrata in na Uncu smo si prvo praznično
vzdušje pričarali v četrtek, 30. 11. 2017, z novoletnimi
delavnicami. Popoldne smo v šolo povabili starše vseh naših
učencev. Otroci so skupaj s starši izdelovali novoletne smrečice,
ki so okrasile hodnike naše šole.

30. 11. 2017

MIKLAVŽEV SEJEM

Učenci ustvarjalnega
krožka so z mentorico
Jolando Cerkvenik izdelali
čudovite praznične
okraske, ki so jih ponudili
na stojnici na Miklavževem
sejmu v soboto, 2.
decembra, dopoldne v Mercator centru v Cerknici. Poleg teh
izdelkov je bilo na stojnici v prodaji tudi pristno domače pecivo.
Izkupiček je bil namenjen za mednarodno izmenjavo s Švedsko.

1. 12. 2017

Razstava “Začutite, kar
čutijo nedolžni.”

V večnamenskem prostoru šole
smo si v mesecu decembru lahko
ogledali razstavo risb otrok, ki se
pred bombniki skrivajo v votlinah
nubskih gora v Sudanu. Avtorja
razstave “Začutite, kar čutijo
nedolžni.” sta človekoljuba Tomo
Križnar in Bojana Pivk Križnar.
“Šest tisoč šolarjev je razrezalo
par sto podarjenih svinčnikov na
manjše koščke, da jih je več prišlo do pisala. Iztrgali so liste iz
nekaj sto zvezkov, ki smo jim jih prinesli … in začeli risati.
Na otroških risbah lahko zdaj čutite to, kar čutijo nedolžni. Na
večini risb nastopajo bombniki vrste Antonov, ki jih Rusija
dobavlja obtoženi vojaški diktaturi v Kartumu. Bojni reaktivci
MIG, ki jih Kitajska dobavlja v zameno za nafto, ki je poleg vode
in dobre zemlje največji vzrok podganje dirke za nadzor Sudana.
Ter oklepna vozila kulture smrti, ki sta ji glavni vrednoti plen in
izplen.
Razstavljene risbe so krik na pomoč.
Podobno kričijo na pomoč tudi otroci v drugih zaprtih vojnih
conah v obeh Sudanih. V Darfurju, ob Modrem Nilu, v Abjeju,
vsepovsod po južnem Sudanu. Vsem je skupen obup. Obup, ker
jih človeštvo še naprej ignorira … ” (Tomo Križnar)
Razstava je bila na ogled tudi v Evropskem parlamentu in v
Mestni hiši v Ljubljani.
Obiskovalcem razstave je bila na voljo zloženka, po dogovoru s
šolsko knjižničarko pa so si v računalniški učilnici lahko ogledali
film “Z učenci v Nubskih gorah”.

3. 12. 2017

Učenci naše šole na
Miklavževem sejmu

7. 12. 2017

Praznična okrasitev šole

14. 12. 2017

Prihod luči

Učenke in
učenci, ki se
vključujejo
v projekt
Švedska, so
v soboto, 2.
decembra,
v sklopu
Miklavževega sejma na stojnici v Mercator Centru Cerknica
obiskovalcem ponudili raznolike ročno izdelane okraske,
voščilnice in pekarske izdelke. Obiskovalci so se radi ustavili ob
naši stojnici, saj so jih učenke prijazno povabile in jim znale tudi
pojasniti, za kakšen namen gre. Učenci se namreč vztrajno
trudijo zbrati čim več sredstev za lažjo organizacijo mednarodne
izmenjave učencev s Švedsko, ki bo junija na Rakeku in
septembra na Švedskem.
Naša stojnica je bila bogato založena z izdelki in voščilnicami, ki
so jih učenke z mentorico Jolando Cerkvenik izdelale pri
ustvarjalnem krožku, domačim pecivom, pri peki katerega so
nam pomagali tudi starši, in svežimi parkeljni iz kvašenega testa,
ki jih je pripravila skupina učenk in učencev ob mentorstvu
gospe Anice s Slivic.
Kakor vsako leto smo se tudi letos
potrudili in praznično okrasili našo šolo.
Posebna zahvala gre vsem učenkam in
učencem ter učiteljicam, učiteljem in
hišniku.

V sredo, 13.
decembra, smo
imeli na naši šoli
glasbeno
prireditev Prihod
luči, ki smo jo v
predprazničnem
decembrskem
času pripravili že tretjič in na kateri se predstavijo naši pevski
zbori in učenci glasbeniki.
Dogodek delno ponazarja praznovanje dneva svete Lucije na
Švedskem, v deželi naših vrstnikov, s katerimi sodelujemo, in ki
jo želimo bolje spoznati. V skandinavskih državah je v tem
letnem času dan izjemno kratek, sveta Lucija pa naj bi prinašala
luč, zato ta dan tradicionalno praznujejo z glasbo, sprevodom
deklet s svečkami, ki prepevajo ‘Sankta Lucia’, pecivom in
glöggom.

21. 12. 2017

Prostovoljke v Domu
starejših

V torek, 19. 12. 2017, so
prostovoljke 7. a razreda obiskale
Dom starejših v Cerknici, ki je že
praznično okrašen. Pomagale so
starostnikom pri izpolnjevanju
lističev novoletne tombole. Ti so se
z njimi tudi pogovarjali in bili
hvaležni za pomoč. Kadar so zadeli
tombolo, so bili zelo veseli darila. Za
naše učenke je bil obisk tega doma
dobra izkušnja za življenje in si želijo
ponovnega obiska, saj so bile
nekatere tu prvič.

22. 12. 2017

Prireditev ob dnevu
samostojnosti in enotnosti ter ob zaključku
koledarskega leta

Na OŠ Rakek smo se na zadnji predpočitniški dan tudi
slavnostno poslovili od koledarskega leta, obenem pa smo
obeležili državni praznik – dan samostojnosti in enotnosti.

Vsi učenci in učitelji smo se 4. šolsko uro zbrali v večnamenskem
prostoru, kjer nas je nagovorila gospa ravnateljica, mag. Anita
Knez, učenci in oddelek vrtca Rakek pa so nam pripravili nekaj
kulturnih točk. Poslušali smo recitacije o zimi, otroški in
mladinski pevski zbor sta nam zapela o božičnem času, ena
izmed učenk nam je zaigrala na flavto. Učenci 7. razreda, ki so v
okviru projekta Erasmus+ novembra potovali v Romunijo, so
nam svoje gostovanje predstavili z dvema krajšima posnetkoma.
Otroci iz vrtčevskih oddelkov so nam zaplesali božični ples – s
svojimi božičnimi kapicami so bili prav simpatični.
Prireditev je zaključila gospa ravnateljica, ki je vsem učencem,
učiteljem in ostalim delavcem šole zaželela vesele praznike in
vse dobro v prihajajočem letu 2018.
Po prireditvi so se učenci predmetne stopnje udeležili različnih
delavnic, ki so jih zanje pripravili učitelji. Izdelovali so cofke,
pekli pokovko, se igrali družabne igre, tombolo, izjemoma pa so
si lahko ogledali tudi kakšen risani film. Čas, namenjen
praznovanju, nam je zelo hitro minil.

22. 12. 2017

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
– PŠ Unec

Januar 2018

Razstava slik Davida
Kovačiča

18. 1. 2018

Obisk v Centru starejših
Cerknica

24. 1. 2018

Beremo s Tačkami

26. 1. 2018

Obisk Marte Zore

22. 12. 2017
smo na naši šoli
s prireditvijo
proslavili dan
samostojnosti in
enotnosti.
Sodelovali so vsi
učenci, učitelji in
gospa ravnateljica ter se predstavili z različnimi točkami.
Spregovorili smo nekaj besed o pomenu tega praznika in
recitirali pesmi. S plesom, prazničnimi pesmicami in toplimi
voščili smo se poslovili od starega leta ter si zaželeli vse lepo v
novem.
V mesecu januarju
2018 je bila v večnamenskem prostoru šole na ogled
razstava slik domačina Davida Kovačiča, profesorja likovne umetnosti.
V četrtek, 18. 1. 2018, so
se učenci prostovoljci
udeležili tombole v Centru starejših v Cerknici.
Naši učenki Vanesa
Istenič in Klara Potužak
sta pred začetkom tombole stanovalcem centra
pripravili glasbeno presenečenje. Po nastopu
sta se učenki pridružili še Ineli Ćoralić pri pomoči starejšim med
tombolo.
Učenci in učenke so tudi v letošnjem šolskem letu brali s Tačkami.

Obiskala nas je slovenska
pevka Marta Zore. Skupaj z
igralcem Gojmirjem Lešnjakom – Gojcem namreč
organizirata glasbenogledališko predstavo, s
katero se bosta sprehodila
skozi vse glasbene pevske
stile zadnjih 200 let. Po
Sloveniji iščeta mlade pevske talente, ki se bodo 22. aprila 2018 predstavili na velikem
odru Kongresnega trga v Ljubljani.

5. 2. 2018

Obisk Pavleta
Ravnohriba

V ponedeljek, 5. 2. 2018, je našo šolo obiskal dramski igralec
Pavle Ravnohrib. V uro trajajočem pogovoru z njim so naši
učenci izvedeli marsikaj zanimivega o njegovem življenju in delu.
Pogledali smo si odlomek iz filma, v katerem je odigral Franceta
Prešerna, slišali pa smo tudi, kako Zdravljico deklamira poklicni
igralec. Druženje z gospodom Pavletom je hitro minilo in želimo
si, da nas še kdaj obišče.

9. 2. 2018

Obeležitev slovenskega
kulturnega praznika

Kot vsako leto smo tudi letos na OŠ Rakek obeležili slovenski
kulturni praznik. Šolska dramska skupina Rakci se je ob tej priložnosti prvič predstavila pred mlajšimi učenci naše šole. Uprizorili so koroško ljudsko pravljico o Mojci Pokrajculji.

11. 2. 2018

Izmenjava z Bolgarijo –
Erasmus+

Po celodnevnem potovanju smo v poznih večernih urah srečno
prispeli v malo bolgarsko mestece Svisthov. Nastanili smo se v
prijetnem in lepo urejenem hotelu.

Drugi dan dopoldne smo si ogledali šolo Nikolay Katranov. Po
toplem sprejemu s kruhom in soljo so nam pripravili kulturni
program. Podrobneje smo si ogledali kulturnozgodovinske znamenitosti mesta Svisthov. V popoldanskem in večernem času so
na šoli potekale različne delavnice.

13. 2. 2018

Pust

Med glavnim odmorom smo imeli na šoli pravo pustno rajanje z
izborom najlepših mask, manjkali pa niso niti pustni krofi. Pridružili so se nam tudi otroci iz vrtca.
Pustne šeme so polepšale naš vsakdan in
rajale tudi v telovadnici.

13. 2. 2018

Izmenjava z Bolgarijo –
Erasmus+

Tretji dan po zajtrku smo se odpeljali do mesta Gabrovo, ki je
bilo v preteklosti zelo pomembno industrijsko mesto. Z zgodovino mesta smo se seznanili v interaktivnem muzeju, v popoldanskih urah pa so nam na tehnični univerzi predstavili novosti
s področja programiranja robotike in 3D-tiskanja.

Izmenjava z Bolgarijo,
Erasmus+

Četrti dan dopoldne smo v mestni hiši uspešno predstavili naše
delo na tematiko “Arhitektura okrog nas”. Popoldne so učenci s
pomočjo računalniškega programa ustvarjali različna prebivališča. Pozneje smo uživali v plesno-glasbeni prireditvi učencev
šole gostiteljice.

14. 2. 2018

Podarite nam modro
srce

Tudi letos smo dodali svoj košček v mozaik modrih src in s tem
pokazali, da nam je mar. Februar je mesec modrih src, s katerimi bomo podprli akcijo, ki omogoča izobrazbo otrokom iz socialno šibkejšega okolja. Med vsemi prispelimi fotografijami iz
cele Slovenije bodo ob koncu akcije izžrebali razred, ki bo prejel
ogled predstave
Boštjana Gorenca – Pižame.

15. 2. 2018

Izmenjava z Bolgarijo,
Erasmus+

Peti dan smo preživeli v srednjeveškem mestecu Veliko Tarnovo, sedežu drugega bolgarskega cesarstva. Ogledali smo si tradicionalno bolgarsko arhitekturo v starem delu mesta.

16. 2. 2018

Izmenjava z Bolgarijo,
Erasmus+

Šesti in zadnji dan pred odhodom v Slovenijo smo preživeli v
Sofiji, kjer smo si ogledali glavne mestne znamenitosti. Popoldne smo se zabavali še v interaktivnem muzeju. Naslednji dan v
zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili domov.
27. 2. 2018

Počitniški pozdrav iz
DEOSA

Prostovoljci smo urico počitniškega četrtka namenili druženju s
starostniki in otroki, ki so bili v DEOSU vključeni v počitniški
program. Skupaj smo izpolnjevali tombolske lističe. Bilo nam je
lepo.

5. 3. 2018

Urjenje v prvi pomoči na
unški šoli

V petek popoldan smo učenci, ki
obiskujemo interesno dejavnost
Prva pomoč, odšli na vikend
prve pomoči. Ta dva dneva smo
preživeli na unški šoli, kjer smo
poglabljali svoje znanje prve
pomoči.

7. 3. 2018

Področno tekmovanje v
namiznem tenisu

8. 3. 2018

8. marec – dan žena

Učenci so se udeležili področnega prvenstva v
namiznem tenisu za
osnovne šole. Tekmovanje se je izvajalo na naši šoli. Učenci in
učenke naše šole so bili
na tekmovanju zelo uspešni in nekateri so se uvrstili tudi na
četrtfinale državnega tekmovanja.
Učenci 2. skupine OPB so
izdelali magnetke. Z njimi so
čestitali vsem ženskam, zaposlenim na šoli.

12. 3. 2018

Vtisi iz Bolgarije

Pripravili smo razstavo fotografij o našem obisku Bolgarije.

16. 3. 2018

Nagradna kuharska delavnica s chefom Urošem
Štefelinom

Tri naša dekleta (uspešne kuharice, dobitnice bronaste kuhalnice na državnem tekmovanju za zlato kuhalnico) so se udeležila
nagradne kuharske delavnice s chefom Urošem Štefelinom v Vili
Podvin. Skupaj še z ostalima zmagovalnima ekipama so dekleta
spoznala delo v kuhinji, ki se trudi ohranjati slovensko tradicijo v
kulinariki, hkrati pa slediti modernim trendom zdravega prehranjevanja. Tako so mladi kuharski mojstri pod vodstvom izkušene
ekipe pripravili 4-hodni meni, ki je prav konkretno razvajal naše
brbončice.

16. 3. 2018

Praznik KS Rakek

V petek, 16. 3.
2018, smo na
naši šoli
slovesno
obeležili
krajevni praznik.
Na prireditvi so
sodelovali pevci
in folkloristi KD
Rak Rakek, vokalna skupina Dragonarji generala Maistra, učenci
Glasbene šole Frana Gerbiča ter pevci, recitatorji in povezovalci
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek. Zbrane so nagovorili g. Marjan
Vadnu, župan Občine Cerknica, g. Marko Rupar, ter g. Drago
Frlan. Rdeča nit prireditve je bilo povezovanje, sodelovanje in
spoštovanje vseh krajanov KS Rakek.

22. 3. 2018

Planica

Učenke in učenci 7.-9. razreda, ki obiskujejo izbirne predmete s
področja športa, smo se peljali v Planico na ogled tekme
svetovnega pokala v smučarskih skokih. Pričakalo nas je sončno
vreme in množica športnih navdušencev.

26. 3. 2018

Razstava slik članov
Društva likovnih ustvarjalcev Postojna

V večnamenskem prostoru šole smo si lahko ogledali razstavo
slik članov Društva likovnih ustvarjalcev Postojna, ki letos
praznuje trideset let delovanja. V vseh teh letih se je društvo
predstavljalo na raznih razstavah doma in v tujini. Prejeli so kar
nekaj prestižnih nagrad, leta 2010 tudi srebrno plaketo Občine
Postojna.
Društvo šteje šestindvajset članov, na naši šoli pa so svoje slike
razstavljali:

Mario Samsa, Ida Samsa, Nataša Zirnstein, Jasmina Čelan, Oskar
Cergol, Stoyan Svet, Sandra Kovačič, Elizabeth Dodolovič , Iva
Rebec in Erika Nabergoj.

26. 3. 2018

Podelitev nagrade za
zmagovalni plakat miru

Zarja Ileršič se je udeležila prireditve Plakat miru, kjer je prejela
nagrado za zmagovalni plakat. Na prireditvi so učenci iz gline
izdelovali kipec Mirka, ki bo predstavljal simbol miru.

28. 3. 2018

Svetovni dan voda

Obeležili smo svetovni dan voda. V
večnamenskem prostoru smo
okrasili stojnico in prikazali
naslednje:
Pri izbirnem predmetu Kemija v
življenju smo naredili plakat.
Vsebina plakata se je navezovala
na opravljen naravoslovni dan –
Onesnaženje voda na kraškem področju, ko so učenci obiskali
Križno jamo, Komunalo Cerknica in čistilno napravo na Rakeku.
Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji smo analizirali različne
vzorce vod, od vodovodne do ustekleničenih voda, kot so voda
Mercator, Jana, Dana, Costella in Radenska. Za vsak vzorec vode
smo napisali podatke o vsebnosti različnih onesnaževal
(amonijevih, nitratnih, nitritnih in fosfatnih ionov) in izmerili pH
vode. Prav tako smo zapisali, na kakšen način lahko ulovimo
vsako kapljico vode.
Učenci 6. razredov so si pri pouku naravoslovja zastavili
raziskovalno vprašanje: “Ali je rast korenin in listov čebule
odvisna od vrste vode?” V ta namen so pripravili za vsak vzorec
vode po dve epruveti, napolnjeni z vodo, v kateri so vstavili
mlade čebulice in vsak dan merili rast korenin in listov čebule.
Učenci podaljšanega bivanja in
1. a razreda so izdelali kapljice vode iz papirja in jih obesili na
strešni del stojnice.
Ostali učenci pa so obeležili svetovni dan voda v okviru pouka in
nekateri svoje izdelke tudi razstavili na hodnikih matične in
podružnične šole Rakek.

10. 4. 2018

Medkulturno povezovanje

V petek smo na naši šoli v okviru vseslovenske prostovoljske
akcije Dan za spremembe – dan za povezovanje gostili družino,
ki se je v Slovenijo preselila iz Argentine. Sedaj živijo v
Grahovem. Druženje je potekalo v obliki čajanke.

Gospod Marcos Žigart je slikovito predstavil življenje v Buenos
Airesu in to v slovenskem jeziku. Žena Andrea Spina se
slovenskega jezika šele uči. Otroka, štiriletni Fabricio in
prvošolček Lukas, sta potrdila, da se v Sloveniji počutita veliko
bolje kot v Argentini.
Naši učenci so bili zelo zadovoljni z druženjem, saj je družina
prijazna. Spoznali so, da živijo v varni, lepi in čisti državi, saj jim
je gospod Markos poleg lepot predstavil tudi temne strani
Buenos Airesa.
10. 4. 2018

Dan za spremembe

Prostovoljci OŠ »Jožeta Krajca« Rakek smo se v soboto vključili v
vseslovensko prostovoljsko akcijo Dan za spremembe – dan za
povezovanje.

Kot manjša skupina pohodnikov različnih starosti smo se med
pohodom po Maistrovi poti povezovali, se spoznavali, starejši so
prenašali mlajšim izkušnje in nasvete za življenje. Prepoznavni
smo bili po tem, da smo okrog vratu nosili obešanke z zlatimi
ribicami.
Pohodniki so izrazili željo, da se naslednje leto spet dobimo.
12. 4. 2018

Rakek ima talent

V torek je na naši šoli potekala prireditev Rakek ima talent, na
kateri se je predstavilo 14 učencev, in sicer s pevskimi, plesnimi
in inštrumentalnimi točkami ter skečem in prikazom spretnosti v
risanju grafitov. Prireditev je iskrivo in humorno povezoval
voditelj Peter Poles.

Učenci so se na svoj nastop pripravljali že od januarja,
intenzivneje pa od marca, ko so bili izbrani za nastop na
prireditvi. Publiko so navdušili s svojo izvirnostjo, sproščenostjo
in kakovostjo nastopa, zagotovo pa tudi s pogumom, da so se
prijavili in želeli nastopiti pred polno dvorano. Nastope je
spremljala tudi žirija, ki sta jo sestavljala dva bivša učenca naše

13. 4. 2018

TD Moj izdelek, 1. a, 2. a

šole, Mathias Štefančič in Tim Udovič, ki vsak po svoje
izpolnjujeta svoje ambicije in doživljata uspehe in
prepoznavnost ne le izven domačega kraja, ampak tudi
mednarodno, in Barbara Camille Tanze, ki je pevska
pedagoginja, strokovnjakinja na področju dihalne koordinacije
in je izjemno izkušena na področju javnega nastopanja. Kajta
Rovan je občinstvu predstavila lepoto ritmične gimnastike, Liam
Paradiž je plesal na ritme hip hopa, Ajda Perko je zapela ganljivo
slovensko pesem, Luka Debevec je igral harmoniko z zavezanimi
očmi in nato še sede na harmoniki, Bernard Mišič je z violino
interpretiral moderno popularno skladbo, Emma Jane Paradiž je
v svojem nastopu združila kar dve različni plesni zvrsti, jazz balet
in hip hop. Kot zadnja med mlajšimi učenci je nastopila
nadebudna, komaj sedeminpolletna Neža Rikke Rutar, ki je s
svojim nastopom na violini očarala vse prisotne. Anastazija
Radović je izjemno samozavestno odigrala pogovor z znano
blogerko, ki jo je zelo prepričljivo imitirala Tia Saša Gärtner, Gea
Modic je plesala v slogu sodobnega plesa, Jerneja Švigelj je
zapela po angleško, Vanesa Istenič in Eva Ivančič pa sta navdušili
z elementi akrobatike, ki sta jih sami vpletli v sodobni ples. Sai
Marušič Milavec je razkril, kako se ustvari grafit, Tara Meta
Gärtner pa, kako lahko v pevsko točko vpleteš še svoj
inštrument.
Naslov zmagovalke si je prislužila Neža Rikke Rutar, ki bo
nastopila tudi na prireditvi Unesco ima talent, in sicer 25. aprila
v Škofji Loki. Prispevek, ki so ga donirali obiskovalci, je bil
namenjen za izvedbo mednarodne izmenjave učencev s
Švedsko. Junija smo namreč na Rakeku gostili skupino švedskih
učencev, septembra pa se na Švedsko odpravlja skupina naših
učencev.
Preizkusili smo se v šivanju gumbov na žepe, ki smo jih prišili na
svoje predpasnike. Vsak si je gumbe prišil po svoji zamisli, pazili
pa smo, da se nam ne bi zgodila nesreča in bi zaradi
pomanjkanja vozlov gumbi odpadli.

V drugem delu smo spoznali nov material – penasto gumo, s
katerim je prav prijetno delati. Prvošolci so s pomočjo predlog
izdelali lutke živali iz pravljice Juri Muri, drugošolci pa so se
preizkusili v svojih lastnih kreacijah.

17. 4. 2018

Tabor za nadarjene (13.–
15. april 2018)

Pretekli vikend so nadarjeni učenci od 6. do 9. razreda preživeli
v CŠOD Rak, kjer so pod mentorstvom učiteljev naše šole in
nekaterih zunanjih izvajalcev urili svoje možgančke v različnih
miselnih in miselno-gibalnih igrah, izdelali različne mozaike,
spoznavali različne načine reševanja logičnih nalog, pobegnili iz
escaperooma, kanuarili, plezali in se spuščali po vrvi, spoznavali
zahtevnejše naravoslovne vsebine ob naravoslovni učni poti.

18. 4. 2018

Razstava slik Lenarta
Skuka

V večnamenskem prostoru
šole smo si lahko ogledali
razstavo slik našega učenca
Lenarta Skuka.

20. 4. 2018

»Eppur si muove.«
(In vendar se premika.)

Ob ugodnem vetru so naši devetošolci uspeli
izvesti svojo prvo vožnjo. Na trenutke je bilo
vetra in hitrosti celo preveč. Jadrnica se je
izkazala, ko je s svojo trdnostjo in dobro gradnjo
kljubovala neveščim voznikom, močnemu vetru
in makadamu.

24. 4. 2018

Delovna akcija

Prostovoljca 9. a razreda
sta popoldanske urice
preživela delavno. Jan
Urbas in Matevž Rebec sta
pomagala družini Vitić z
Rakeka pripraviti zemljo
za nadaljnjo obdelavo.
Kljub temu da je sonce močno pripekalo, sta zaključila delo z
mislijo, da sta naredila nekaj dobrega.

24. 4. 2018

Noč knjige

Nekaj utrinkov z druženja s Tačkama pomagačkama in njunima
vodnicama.

25. 4. 2018

24. april = OBJEM + Ivan
Cankar

OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je kot razvojna šola vključena v 5-letni
projekt OBJEM, koordiniran s strani Zavoda RS za šolstvo,
katerega cilj je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in
strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu
vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in
dijakov. V letošnjem smo imele vključene šole možnost
preizkusiti različne oblike dela, zato smo se odločili, da bomo
obeležili 100-letnico smrti našega velikega pisatelja Ivana
Cankarja in preizkusili drugačen način povezovanja učiteljev ter
ustvarili pogoje za nadaljnje dobro sodelovanje v projektu.
Tako smo 24. april določili za dan, ko smo povezali OBJEM z
Ivanom Cankarjem. Cilji tega dne so bili:
seznaniti učence z literarnimi deli Ivana Cankarja,
uriti branje z razumevanjem, vrednotiti prebrano ter tvoriti
besedilo o prebranem, približati (aktualizirati) literarna dela
Ivana Cankarja vsem učencem,
preizkušati strategije poučevanja, ki bodo omogočale aktivno
vlogo učencev, preizkušati drugačne oblike sodelovanja med
učitelji (timsko poučevanje …).
Učenci so vse ure pouka tega dne začeli z odlomkom iz dela
Ivana Cankarja ter s pogovorom o nekaterih dejstvih iz
njegovega življenja, si ogledali razstavo del Ivana Cankarja pred
vhodom v šolsko knjižnico, malicali suhe hruške in belo kavo,
učence 1.–3. razreda je Ivan Cankar celo obiskal, nekateri pa so
zašli v foto kotiček Ivana Cankarja.

26. 4. 2018

Vrtnarjenje pri Zmagi

Tudi letos smo se odločili, da
pomagamo upokojenki Zmagi
Raljevič pri vrtnih opravilih.
Karmen in Adrijana Frank, Marjeta
Gašparovič, Dejan Zalar in Dejan
Šučur so opleli in prekopali zemljo
v vrtičku, prerahljali zemljo med
jagodami, da bodo lepše rasle.
Gospa Zmaga jim je bila zelo hvaležna.

3. 5. 2018

36. Petkovškova likovna
kolonija

Letošnje Petkovškove likovne kolonije, ki je bila 19. 4. 2018, so
se udeležile učenke Tia Vukelič, Lina Kovšca, Zala Stražišar in
Zarja Ileršič. Kolonija je bila posvečena Ivanu Cankarju, čigar
100-letnico smrti praznujemo v letošnjem letu. Na njej je
sodelovalo 7 osnovnih šol (9 mentorjev in 35 učencev), mladim
ustvarjalcem pa so se priključili še vrhniški umetniki: Tiana
Čvorak, Petar Lazarević, Bojan Mavsar in Vasja Stojanovski.

Ustvarjalci so z motivi Ivana Cankarja poslikali velike betonske
plošče. Po kosilu smo se udeležili vodenega ogleda po
Cankarjevi Vrhniki. Popoldne smo se ob 17. uri zbrali na odprtju
razstave.
4. 5. 2018

Lego roboti – Erasmus+

11. 5. 2018

24. april = OBJEM + Ivan
Cankar (nadaljevanje)

V prejšnjih objavah smo vas že seznanili s tem, da smo 24. april
2018 na naši šoli posvetili velikemu pesniku in pisatelju Ivanu
Cankarju. Obljubili smo nadaljevanje o dogajanju na naši šoli na
ta dan.
V fotokotičku so nastale zanimive slike JAZ – Ivan Cankar.
Šolska knjižničarka je pripravila razstavo o Ivanu Cankarju s
poudarkom na njegovih delih.
Pri športu so učenci tekli v klanec, pri matematiki delili hruške iz
peharja suhih hrušk, pridobivali besedišče pri angleščini s
prebiranjem A Cup of Coffee, pisali opravičilo materi, računali
pot domov po Pitagorevem izreku, ob črtici Lisjak spoznavali
prehranjevanje živali, pri likovni umetnosti slikali pehar suhih
hrušk in risali portrete Ivana Cankarja, pri družbi iskali osnovne
šole v Sloveniji, ki so poimenovane po Ivanu Cankarju, pri
naravoslovju spoznavali postopek sušenja hrušk in še in še.
14. 5. 2018

Odlični na državnem
tekmovanju v konstruktorstvu

Na državnem tekmovanju v konstruktorstvu, ki
je bilo v soboto, 12. 5. 2018 v Mariboru, so se
naši učenci odlično odrezali. Naša projektna
naloga učencev Matjaža Rebca, Primoža
Mekine in Luke Stražišarja, ki so izdelali vozilo
na veter, je dosegla drugo mesto in s tem
dobila srebrno priznanje. Tretje mesto v
sestavljanju gradnikov je dosegel Peter Bajt.

16. 5. 2018

Unesco ima talent –
Škofja Loka

V sredo, 25. aprila 2018, se je v Škofji Loki odvijala prireditev
Unesco ima talent. Šest slovenskih šol je, vsaka v svojem izboru,
dobila zmagovalca, ki se je predstavil na dogodku v Športni
dvorani Trata v Škofji Loki.

Letos smo na naši prireditvi Rakek ima talent izbrali mlado
violinistko Nežo Rikke Rutar, učenko 3. razreda podružnične
šole Rudolfa Maistra Unec. Neža Rikke je s svojim suverenim
nastopom zastopala našo šolo in navdušila publiko.
17. 5. 2018

Žogarija – ponovno najboljši

Naši učenci Eli, Alja, Lev, Tai, Lovro, Jaša, David, Taia, Ažbe, Vid,
Nik in Zala so združili moči in zmagali na Žogariji v Cerknici. S
tem so si priborili mesto na finalu, ki bo potekalo 7. septembra
2018 na Bledu.

18. 5. 2018

Razstava ilustracij Ane
Košir

V večnamenskem prostoru šole smo si
lahko do 15. 6. 2018 ogledali razstavo
ilustracij slikarke in ilustratorke Ane Košir.

23. 5. 2018

Kulturni dan Po Prešernovih stopinjah

V petek, 18. 5. 2018, smo učenci 8. a
razreda obiskali tri kraje, povezane z
življenjem in ustvarjanjem pesnika
Franceta Prešerna: Ljubljano, Kranj in
Vrbo na Gorenjskem. Ob lepem
vremenu in zanimivih pripovedih
vodičke Urše nam je dan hitro in
prijetno minil.

24. 5. 2018

Svetovni dan kulturne
raznolikosti za dialog in
razvoj

Generalna skupščina Združenih
narodov je leta 2002 določila 21.
maj za svetovni dan kulturne
raznolikosti za dialog in razvoj. V
ponedeljek, 21. maja 2018, smo
se tudi mi spomnili nanj. Učenci
matične in podružnične šole so
se odpravili na kratko
fotoorientacijo, postavljeno v okolici šole.
Preko vprašanj, ki so jih učenci našli na točkah, so spoznali nekaj
vsebin o svetovnem dnevu kulturne raznolikosti in kot geslo
dobili najpomembnejšo vrednoto za ohranjanje kulturne
raznolikosti.

27. 5. 2018

Mednarodno glasbeno
tekmovanje “Veseli veter 2018”

V Ljubljani se je odvijal
7. mednarodni glasbeni
festival “Veseli veter
2018”, ki pa ima poleg
druženja s sovrstniki iz
drugih držav in
spoznavanja novih
prijateljev tudi
tekmovalno noto. Naš
mladinski pevski zbor se
je v dopoldanskem času na predizboru najprej uvrstil v
tekmovalni del, nato pa v kategoriji pevskih zborov in vokalnih
skupin med skupno 50 sodelujočimi zasedel 3. mesto. To je prva
tako visoka uvrstitev naših pevcev na mednarodni ravni. Vsem
članom mladinskega pevskega zbora iskrene čestitke za odličen
nastop in doseženo uvrstitev.

27. 5. 2018

Nacionalni projekt
VZGAJAMO ZELIŠČA “V
starem iščem novo.” se
je v šolskem letu
2017/2018 zaključil

V letošnjem šolskem letu v času od 22. 9. 2017 do 22. 4. 2018
smo v kar 25 vzgojno-izobraževalnih ustanovah po celi Sloveniji
izvajali nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V
starem iščem novo.«. Projekt smo koordinirali prav na PŠ
»Rudolfa Maistra« Unec.
Glavni cilj projekta je bil obuditi vsaj košček že pozabljenega
vedenja o zeliščih, predvsem o zeliščih iz domačega kraja oz.
pokrajine, in poiskati nove oz. posodobljene načine uporabe
zelišč.
Ob tem smo izvajali različne aktivnosti na letošnjo temo
ZaČUTimo zelišča.

28. 5. 2018

Zlata kuhalnica 2018

V sredo, 23. 5. 2018, je v Ljubljani
potekalo regijsko kuharsko
tekmovanje za zlato kuhalnico. Tri
naše učenke kuharice (Ana Benčan,
Klara Potužak in Ema Zdovc) in
odlična spremljevalna motivatorka,
Zala Stražišar, so si z odličnim
kuhanjem in še lepšim pogrinjkom
ter pohvalo ocenjevalne komisije
prislužile ZLATO PRIZNANJE in
uvrstitev na državno tekmovanje, ki
bo oktobra v Portorožu

29. 5. 2018

Medobčinski nogometni
turnir Rakek 2018

V petek, 25. 5. 2018, smo na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek že
sedmič organizirali medobčinski nogometni turnir Rakek 2018.
Tekmovanja se je udeležilo 8 osnovnih šol. Ekipe so igrale na
dveh sosednjih igriščih, tekme pa so trajale 2 x 9 minut.
Pohvaliti gre prav vse nastopajoče, ki so športno zastopali svoje
šole.
Vreme nam je bilo zelo naklonjeno, ob samem zaključku
tekmovanja pa smo bili vsi enotnega mnenja, da se naslednje
leto spet srečamo na igrišču.
Tekmovanje se je zaključilo ob 13:00, ko smo vsem
nastopajočim ekipam podelili priznanja in pokale.

29. 5. 2018

Projekt Rastem s knjigo

31. 5. 2018

ND Kmetija v Narinu –
1. a in 2. a

Torkovo dopoldne
so rakovški
sedmošolci obiskali
knjižnico Ivana
Matičiča na Rakeku.
S tem se je tudi pri
nas zaključil
nacionalni projekt
Rastem s knjigo 2017/2018, ki je potekal že dvanajsto leto
zapored. V naši knjižnici ga vsa ta leta vodi knjižničarka Anita, ki
za sedmošolce iz občin Bloke, Loška dolina in Cerknica pripravi
dve bibliopedagoški šolski uri, na katerih učenci pobliže
spoznajo delovanje cerkniške splošne knjižnice z enotami,
dotaknejo pa se tudi avtorja in darilne knjige, ki jo ob tej
priložnosti dobi vsak. Letos je JAK izbrala knjigo pisatelja,
scenarista, režiserja in kolumnista Miha Mazzinija Zvezde vabijo,
ki razgrinja zgodbo najstniškega življenja, razpetega med željo
po slavi in željo po bližini, ter približa virtualno in analogno
stvarnost današnjega odraščanja. Informacij in tem za pogovor
je veliko, zato so zanimivosti odstrinjali tudi s pomočjo
internetnih strani knjižnice, Cobissa, JAK-a in Biblosa, kdor še
nima članske izkaznice pa se lahko odzove povabilu in se v
knjižnico brezplačno včlani še do konca tega šolskega leta. Naj
bo branje zabavno!
Učenci 1. a in 2. a
razreda smo
spoznavali
življenje in delo na
kmetiji v
preteklosti.
Preizkusili smo se
v peki kruha v
krušni peči. A najprej smo pšenico omlatili s cepci, jo očistili z
reti in vevnico ter jo zmleli s težkim mlinskih kamnom.

5. 6. 2018

Obisk bodočih prvošolcev na Rakeku

5. 6. 2018

Nastop dramskega krožka v Domu starejših v
Cerknici

5. 6. 2018

Letni koncert pevskih
zborov 2018

V petek so nas na
šoli obiskali bodoči
prvošolci. Najprej
smo se spoznali,
potem pa poslušali
pravljico o
Smrkcih. Preizkusili
smo se v pravih
smrčjih igrah: prečkali smrčjo reko, pregnali Azraela, Smrketi
nosili rožice, preskakovali strupene gobe … Na koncu pa nas je
pred vrati čakalo presenečenje – paket, ki nam ga je dostavil
Vicko. Nismo bili prepričani, ali bi ga odprli, saj smo se bali, da
bo počil in bomo vsi črni. No, k sreči ni bilo tako. Dobili smo
smrčje medalje, se posladkali z bonboni in pihnili v čarobne
milne mehurčke, ki izpolnijo vsako željo. Bilo je zabavno.

Člani dramskega
krožka smo v
ponedeljek, 4. 6.
2018, obiskali
DEOS Cerknica.
Stanovalcem
smo se
predstavili z
dramatizacijo pravljice Mojca Pokrajculja, ki smo jo tako pred
občinstvom odigrali že četrtič in najverjetneje tudi zadnjič v tem
šolskem letu.
Veseli smo bili povabila ter prijaznega sprejema in toplega
odziva stanovalcev. Upamo in želimo si, da se jim bomo v
bodoče predstavili še s kakšno drugo igrico in jim tako popestrili
vsakdan.
V petek, 1. 6. 2018,
se je na odru
Kulturnega doma
Cerknica odvijal 2.
letni koncert pevskih
zborov naše šole.
Predstavilo se je kar
94 učencev, ki so
vključeni v enega
izmed zborov, ter
člani šolskega
ansambla pod vodstvom Damirja Pirca.
V polni dvorani kulturnega doma so poslušalci prisluhnili tako
ljudskim, domačim, kot tudi modernim skladbam. Nekateri zbori
so svoj nastop popestrili z dramatizacijo. Prireditev sta odlično
vodila učenka 9. a razreda Jelena Aleksić in učenec 8. a razreda
Jon Jambrošič.
Za kamero je na koncertu stal učenec 9. a razreda Dejan Savić.

10. 6. 2018

Izmenjava učencev s
Švedsko

13. 6. 2018

Zaključna ekskurzija

13. 6. 2018

Vodne igre

V dneh med 4.
in 8. junijem
smo na naši šoli
gostili 20
učencev in 3
učitelje s
Švedske.
Sodelovali so v
pestrem
šolskem programu – skupaj s 7. in 8. razredom so raziskovali
Rakek, se kopali v Jadranu, si ogledali Križno jamo in grad
Snežnik in sodelovali v raznolikih delavnicah, poleg tega pa si v
organizaciji Slovensko-švedskega društva ogledali Ljubljano in se
družili na pikniku z družinami gostiteljev.
Zahvaljujemo se staršem za gostoljubje in pozornost ter vsem
sodelujočim učiteljem in sodelavcem.
Učenci 9. razreda smo se odpeljali v mesto Koper. Iz avtobusa
smo izstopili pred
športno dvorano
Bonifika.
Razredničarka
nas je peljala na
ogled starega
mestnega jedra
za ostankom
obzidja. Prišli
smo do Titovega trga. Z vrha smo si ogledali Luko Koper in se
ustavili na mestnem kopališču. Morje je bilo čisto in
temperatura pravšnja za ohladitev. Skakali smo s splava in se
žogali. Vmes smo se posladkali s sladoledom in opoldan odšli na
kosilo. Nazaj smo se vračali popoldan z lepimi vtisi, ker smo
združili prijetno s koristnim. Ekskurzija nam bo ostala v
prijetnem spominu.
V sredo smo v času podaljšanega bivanja učenci od 1. do 5.
razreda uživali v vodnih igrah. Sonce nas je grelo, mi pa smo se
hladili v bazenčkih, čofotali, noreli in se igrali.
Imeli smo se zelo lepo in želimo si še več vodnih iger:).

14. 6. 2018

Obisk živalskega vrta

Učenci 1., 2., 3. razreda smo se odpravili na izlet v živalski vrt.
Najprej smo občudovali hranjenje morskega leva, zdelo se nam
je zelo prisrčno, kako je nosil žogo in mahal. Pohiteli smo na
hranjenje pelikanov in opazili, da ima tako veliko golšo za
požiranje celih, večjih rib. Nazadnje smo čakali še hranjenje
slona, vendar ga je skrbnik hranil v zaprtem prostoru, zato tega
nismo uspeli videti. Odšli smo na obhod in visoko v hribu
občudovali losa in severne jelene. Najbolj pa smo čakali kače v
terarijih. Na igralih, plezalih smo pomalicali in se zadovoljni
vrnili nazaj v šolo.

15. 6. 2018

Valeta

V petek, 15. 6. 2018, so se s prijetnim programom od nas
poslovili učenci 9. razreda.

19. 6. 2018

Menjaj branje in sanje

V letni učilnici pod
borovci smo si v torek,
19. junija 2018, izmenjali branje in sanje.
Najprej smo si izmenjali knjige, nato pa si
izdelali lovilca sanj.
Bilo je zelo prijetno in
sproščeno, z novimi
knjigami so bili učenci
zadovoljni, lovilci sanj pa že krasijo njihove sobe.

20.6.2018

Šolski eko vrt

ŠOLSKI PROJEKT »ŠOLSKI EKO
VRT« je na šoli potekal že šesto
leto. V okviru pouka, podaljšanega bivanja in interesne dejavnosti smo tudi letos po načelu trajnostnega kmetijstva
skrbeli in se učili na šolskem
vrtu. Sodelovali smo z Dragico
Udovič in Tamaro Urbančič, ki
sta bili v veliko pomoč pri izvedbi dnevov dejavnosti. Sodelovali
smo tudi z drugimi projekti. Spomladi smo sodelovali tudi s kustosinjo
Notranjskega muzeja, ga.
Ano Vrtovec Beno, ki
pripravlja gradivo za razstavo Slovenskega šolskega muzeja Učilnica v naravi, ki bo v septembru
2018. Ob tem želijo pred-

staviti tudi šolske vrtove na področju Notranjskega muzeja.
22. 6. 2018

Proslava ob dnevu državnosti in zaključek
šolskega leta

Na šoli smo z lepim
kulturnim programom
obeležili prihajajoči dan
državnosti Republike
Slovenije. Gospa ravnateljica in gospa pomočnica pa sta najboljšim
učenkam in učencem
podelili zaslužena priznanja.

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: v oktobru 2017 koncerta KD Rak
Rakek, 10. aprila 2018 prireditve Rakek ima talent na matični šoli, 12. aprila prireditve
»POZDRAV POMLADI« v Uršulinem domu na Uncu, 25. aprila prireditve Unesco ima talent v
Škofji Loki ter 1. junija letnega koncerta zborov v KD Cerknica.

POROČILO O HUMANITARNIH AKCIJAH V ŠOLSKEM LETU 2017/18

Čas
september
2017–junij
2018
september
2017–april
2018
30. oktober
2017
13. oktober
2017

februar 2018

Naslov akcije
Zbiranje plastičnih zamaškov

Namen akcije
Vodja
V sodelovanju z druš- Antonija Šlajnar
tvom Never give up za 6letno Marušo za dodatne
terapije
Zbiranje praznih, izrabljenih Bitea
Antonija Šlajnar
kartuš in tonerjev
Izdelovanje košaric pri Ani
Ivančič
Mednarodna
dobrodelna
akcija ob svetovnem dnevu
hrane – Drobtinica

Za namen dobrodelne
akcije Drobtinica
V sodelovanju z OZRK
Cerknica–Loška dolina–
Bloke,
pomoč učencem naše
šole za brezplačno prehrano
Podarite nam modro srce Učni sklad Nivea, pomoč
(izdelovanje modrih src)
pri izobrazbi otrokom iz
socialno šibkega okolja

januar/februar Izdelovanje punčke iz cunj
2018

junij 2018

Zbiranje šolskih potrebščin

Antonija Šlajnar,
Ana Ivančič
Antonija Šlajnar

Anita Šen,
Marija Opeka,
Petra Mikše,
Marta Čuk
UNICEF Slovenija – pri- Petra Mikše
spevek k rešitvi 1 otroka
pred šestimi nalezljivimi
boleznimi
V sodelovanju z OZRK Antonija Šlajnar
Cerknica–Loška dolina–
Bloke, za otroke iz socialno šibkih družin

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

1140

1140

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 …

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.

H. TEKMOVANJA, REVIJE, NATEČAJI

Učenci so se udeleževali vseh načrtovanih tekmovanj in dosegali dobre rezultate.

Priznanja v šolskem letu 2017/18 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

8

4

4

1

8

1

73

9

1

18
4

3
1

3
2

4

2

2
8

3
2

137

27

Zlato (DT)

1

7

* 73 učenk in učencev od 1. do 9. razreda je skupno osvojilo 73 priznanj kenguru. Osvojena so bila
tudi 3 priznanja diamantni kenguru.
* Učenec naše šole je dosegel 2. mesto na državnem tekmovanju iz Matematike za učence 9.r .
* Učenka naše šole je dosegla 3. mesto na državnem tekmovanju iz Razvedrilne matematike za
učence 6.r.

Tabela športnih tekmovanj

VRSTA TEKMOVANJA
OBČINSKA TEKMOVANJA
Občinsko prvenstvo v malem
nogometu za učence letnik
2003 in mlajše
(6. 12. 2017)
Občinsko prvenstvo v malem
nogometu za učence letnik
2005 in mlajše
(13. 4. 2018)
PODROČNA TEKMOVANJA
Področno prvenstvo v odbojki
za učence in učenke letnik
2003 in mlajše
(12. 1. 2018)

DOSEŽKI NA POSAMEZNEM TEKMOVANJU
Tekmovanja se je udeležila ekipa dečkov, ki je štela 8 članov
in je osvojila 2. mesto.

Tekmovanja se je udeležila ekipa mlajših dečkov, ki je štela 7
članov in je osvojila 1. mesto.

Tekmovanja se je udeležila ekipa dečkov in deklic, ki je štela
17 članov.
Ekipa učencev je dosegla 4. mesto in ekipa učenk prav tako.

Področno tekmovanje v
namiznem tenisu
(1. 3. 2018)

Tekmovanja se je udeležilo 21 učencev. V absolutni kategoriji so dosegli 1. in 2. mesto. V B-kategoriji (1. –5. razred) so
dosegli 1., 2. in 3. mesto. V C-kategoriji (6.–9. razred) so dosegli 1., in 2. mesto. V C1-kategoriji (6.–9. razred) so dosegli
1., 2. in 3. mesto. Ekipno pa so prav tako dosegli 1. mesto.

Področno prvenstvo v mali
odbojki za učence in učenke
letnik 2003 in mlajše
(28. 5. 2018)

Tekmovanja se je udeležila ekipa mlajših dečkov, ki je štela 8
članov, in ekipa mlajših deklic z 8 članicami. Ekipa učencev je
dosegla 3. mesto, ekipa učenk pa 4. mesto.

Šolsko zunanje področno
tekmovanje v lokostrelstvu
(22. 4. 2018)

Tekmovanja so se udeležili 4-je učenci. Ekipno so dosegli 1.
mesto, posamično pa 1. , dvakrat 3. in 4. mesto.

Področno tekmovanje v malem Tekmovanja se je udeležila ekipa mlajših dečkov, ki je štela 8
članov. Osvojili so 1. mesto.
nogometu za učence letnik
2005 in mlajše
(21. 5. 2018)
Finale področnega prvenstva v Tekmovanja se je udeležila ekipa 7 učencev in zasedla končmalem nogometu za učence
no 3. mesto.
letnik 2005 in mlajše
(12. 6. 2018)

DRŽAVNA TEKMOVANJA
Državno tekmovanje v
namiznem tenisu (četrtfinale)
(12. 4. 2018)
Državno tekmovanje v
namiznem tenisu (polfinale)
(25. 4. 2018)
Finale državnega tekmovanja v
namiznem tenisu
(4. 6. 2018)

Tekmovanja se je udeležilo 8 učencev. Ekipno so dosegli 1.
mesto, v absolutni kategoriji je en učenec dosegel 1. mesto,
ena učenka pa 4. mesto.
Tekmovanja so se udeležili 4 učenci. Ekipno so dosegli 1.
mesto, v absolutni kategoriji je en učenec dosegel 3. mesto.
Tekmovanja so se udeležili 4 učenci. Ekipno so dosegli 3.
mesto, v absolutni kategoriji je en učenec dosegel 5. mesto.

Ostali dosežki:
DATUM
sept./nov. 2017

TEKMOVANJE
Mednarodni likovni natečaj
»Plakat miru«

DOSEŽEK
Udeležili so se ga učenci, stari od 11 do 13
let. Na slovenskem izboru plakata miru je
plakat Zarje Ileršič dosegel 1. mesto.

13. 11. 2017

Računalniško tekmovanje Bober

27 učencev naše šole je doseglo bronasto
priznanje (4 iz PŠ Unec).

februar 2018

45. Mednarodna otroška likovna
kolonija – Lidice 2018

Na natečaju je s svojimi izdelki sodelovalo
20 učencev 5. razreda.

9. 3. 2018
13. 3. 2018
15. 3. 2018
21. 3. 2018
23. 3. 2018

Tekmovanje iz nemške bralne
značke

Na tekmovanju so učenke in učenci osvojili
19 zlatih in 39 srebrnih priznanj in 15 priznanj za sodelovanje.

5. 3. 2018
9. 3. 2018

Tekmovanje za angleško bralno Na tekmovanju so učenke in učenci dosegli
značko EPI Reading Badge
15 zlatih, 6 srebrnih in 27 bronastih priznanj.

Regijski literarni natečaj Uprave za Nagrada in uvrstitev na državno tekmovazaščito in reševanje RS »Naravne in nje.
druge nesreče – Pozor, nevarne
snovi!« (Metoda Debevc)
Literarni natečaj Moja rodna do- Učenka 8. a je na literarnem natečaju osvomovina (razpis Jaz in Slovenija čez jila priznanje.
25 let) – OŠ Vič

Bralna značka »S knjigo v svet«

Učenci od 1. do 9. razreda so osvojili 153
bronastih priznanj (137 Rakek, 16 Unec).

Revija pevskih zborov »Pastirčkova Oba zbora sta prejela srebrno priznanje.
pesem 2018«
12. regijsko tekmovanje OŠ v znanju prve pomoči

OŠ »Jožeta Krajca« Rakek se je odlično
odrezala na 12. državnem tekmovanju OŠ v
znanju prve pomoči na Debelem rtiču. S
svojim znanjem in prizadevnostjo so učenci
zasedli 3. mesto v državi.

17. 5. 2018
18. 5. 2018

Šolsko tekmovanje Znam več z Lili
in Binetom

Na tekmovanju so učenci od 1. do 3. razreda skupno osvojili 55 bronastih priznanj
(46 Rakek, 9 Unec).

18. 5. 2018

Državno srečanje mladih raziskovalcev zgodovine

Šest učencev je prejelo srebrno priznanje.

23. 5. 2018

Regijsko tekmovanje »Zlata kuhalnica«

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

maj 2018

Žogarija

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

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 10-urno plavalno opismenjevanje v bazenu v Ajdovščini, potekalo je 19. 03.–23. 03.
2018.

Obvezni 20-urni tečaj plavanja za učence 2. razreda je bil prav tako izveden v bazenu v
Ajdovščini v času 19. 3.–28. 3. 2018. V šolskem letu 2017/2018 je tekmovanje za športno
značko Zlati sonček potekalo v obliki različnih športnovzgojnih 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 108; priznanje je osvojilo 93
otrok, 15 otrok je osvojilo diplomo.
Število vključenih šoloobveznih otrok v program Krpan je 103; priznanje je osvojilo 95 otrok,
8 otrok pa je osvojilo diplomo.
Število vključenih šoloobveznih otrok v tečaje učenja plavanja je 72; splavalo jih je 56.

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 2017/2018 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 2017/2018
Osnovna šola ˝Jožeta Krajca˝ Rakek je Unesco šola z nacionalnim statusom. Po preteku
triletnega evalvacijskega obdobja smo letos kandidirali za naziv Unesco šole z mednarodnim
statusom. Do tega trenutka rezultatov še nimamo.
V šolskem letu 2017/18 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.
Temeljni cilji v šolskem 2017/18 so bili:
-

vzgoja učencev v globalne državljane sveta, ki se zavedajo svojih zmožnosti, so odprti,
vedoželjni, ustvarjalni, pripravljeni pomagati;

-

ohranjanje snovne in nesnovne dediščine ožje in širše pokrajine (projekti Spoznavam
preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost; STEM with ART= STEAM Erasmus+; mednarodna izmenjava s Švedsko);

-

izobraževanje za trajnostni razvoj in reševanje globalnih problemov (delavnice Svetovna učna ura, dnevi dejavnosti);

-

humanitarno in solidarnostno delovanje, prostovoljstvo;

-

raziskovanje lastne prakse učiteljev v aplikativnem projektu OBJEM.

Izvajali smo tudi pilotski projekt Doživljajska pedagogika, katerega namen je povezati skupino, izboljšati medosebne odnose, opolnomočiti posameznika za aktivno vlogo v skupini, pridobivanje izkušenj, gibanje v naravi in odmik od sodobne tehnologije. Z učenci šestega razreda smo se podali na dvodnevni tabor, ki je sledil ciljem doživljajske pedagogike, tj. vedre
pedagoške discipline, ki ji pravijo tudi spodbudna vesela znanost.

Z UNESCO ASP središčem Ljubljana smo sodelovali preko mednarodnih in nacionalnih
projektov ter na sestankih koordinatorjev šol ljubljanskega središča.
Učenci naše šole so dosegali odlične rezultate na raznovrstnih tekmovanjih in akcijah, bili so
predani prostovoljci in aktivni raziskovalci.

Vodili smo dva nacionalna projekta:
1. Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo.˝
2. Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost

V okviru pouka, podaljšanega bivanja, izvenšolskih dejavnostih in IP smo se kot šola povezali
in celostno obeležili kar nekaj dni dejavnosti, med njimi je pet dni, na katerih so sodelovali in
se povezovali vsi učenci šole.
8. september
Svetovni dan pismenosti
11. september
Svetovni dan prve pomoči
21. september
Svetovni dan miru
26. september
Evropski dan jezikov
5. oktober
Svetovni dan učiteljev
10. oktober
Svetovni dan otroka
oktober
Mesec šolskih knjižnic
16. oktober
Svetovni dan hrane
3. četrtek v novembru
Svetovni dan filozofije
1. december
Svetovni dan boja proti AIDSU
3. december
Svetovni dan oseb s posebnimi potrebami
10. december
Svetovni dan človekovih pravic
8. marec
Mednarodni dan žena
22. marec
Svetovni dan voda
27. marec
Svetovni dan gledališča
15. april
Svetovni dan mladih prostovoljcev
21. maj
Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog
in razvoj
31. maj
Svetovni dan športa

E. Baraga, S. Meden
aktiv OPB
M. Rihtar + vsi učitelji (skupna obeležitev)
U. Drobnič. A. Šircelj Istenič,
aktiv ŠPO
aktiv ŠPO
aktiv OPB
L. Strle
M. Opeka, G. Prelesnik, A. Šlajnar
M. Podobnikar + vsi učitelji (skupna
obeležitev)
J. Cerkvenik
aktiv ŠPO
M. Hiti + vsi učitelji (skupna obeležitev)
P. Mikše
A. Šen + vsi učitelji (skupna obeležitev)
POŠ Unec
A. Šlajnar
T. Prudič + vsi učitelji (skupna obeležitev)
aktiv ŠPO

Pri učencih smo razvijali splošno razgledanost, čut za sočloveka, omogočali smo jim
doživljanje življenjskih izkušenj in povezovanje znanj z različnih področij na mnogovrstne
načine. Učenci so pridobivali kompetence na komunikacijskem področju, delovne izkušnje in
samozavest ob uspešno opravljenem delu, spodbujali smo jih k razmišljanju izven okvirjev.

Kot primere dobrih praks, ki na šoli povečujejo kakovost izobraževanja, velja omeniti še
tabor za nadarjene učence, mednarodne izmenjave in projekte v okviru ZRŠŠ z namenom
razvijanja in širjenja bralne pismenosti.

Sodelovali smo v petih nacionalnih projektih drugih ASP net šol Slovenije:
PROJEKT

VODJA PROJEKTA

Menjaj branje in sanje

T. Prudič

Tujejezični recital

U. Drobnič

Otroštvo podaja roko modrosti

A. Šlajnar

Pošiljamo sapico prijateljstva

A. Šlajnar

Unesco ima talent

T. Milavec

Sodelovali smo tudi v mednarodnem projektu:
PROJEKT
Pletemo niti mreže z jubilejem OŠ Griže

UNESCO

projekt

SPOZNAVAM

PRETEKLOST,

VODJA PROJEKTA
T. Milavec

RAZUMEM

SEDANJOST,

GRADIM

PRIHODNOST
V okviru projekta smo želeli s celotno generacijo učencev 1. – 9. r. spoznavati naravno in kulturno dediščino ožje in širše okolice našega kraja. Načrtno smo izbirali vsebine dni dejavnosti, ki bi se povezovale z izbrano temo projekta.
Vsak izmed razredov je vsaj en dan dejavnosti namenil spoznavanju naravne ali kulturne dediščine.
1., 2. r.: kmetija v Narinu (peka kruha), čebele
3. r.: čebele in ozimnica (kisanje zelja, kuhanje marmelade)
4. r.: Vzgajamo zelišča
5. r.: Rakov Škocjan (Veliki in Mali naravni most, rastline, naravoslovna učna pot)
6. r.: naravoslovna učna pot Rakov Škocjan, Lipica, Škocjanske jame

7. r.: Cerkniško jezero, Križna jama, grad Snežnik, Rakek skozi foto objektiv, poslikava panjskih končnic, izdelava kozolca, igre dedkov in babic, notranjske jedi
8. r.: Križna jama, grad Snežnik, Rakek skozi foto objektiv, Po Prešernovih stopinjah, poslikava
panjskih končnic, izdelava kozolca, igre dedkov in babic, notranjske jedi
9. r.: ozimnica (kuhanje marmelade, priprava tradicionalnih jedi), Fran Gerbič, Primož Trubar
in njegov čas, Vojaški muzej v Pivki
Zaključek projekta smo povezali z obiskom švedskih učencev, ki so obiskali vse pomembnejše
destinacije našega kraja, risali panjske končnice, izdelovali kozolec, kuhali notranjske jedi,
preigravali igre dedkov in babic.
K sodelovanju smo povabili Unesco šole, ki so raziskovale podstrešja in kleti, poiskale stare
predmete, fotografije in slike, pisma in razglednice ter pripravile predstavitve. Nekateri so si
izbrali znamenitost v svojem kraju in raziskali njeno zgodovino, obravnavali so šege in navade, tradicionalne dogodke.

Časopis UTRINKI
V šolskem letu smo ustvarjali e-šolsko glasilo Utrinki, kjer smo predstavili dogajanje in utrip v
našem šolskem prostoru. Projektov in natečajev je bilo ogromno, naši učenci in učitelji pa so
dajali vse od sebe, da smo na šolski spletni strani dosledno poročali o dosežkih učencev na
tekmovanjih v znanju ter športnih dosežkih, o dogajanju, kulturnih in športnih prireditvah ter
projektih. Časopis Utrinki so kreirali učenci ob pomoči lektorice Metode Debevc.

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
V tem projektu gre za promocijski ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije v sektorju
sadja in zelenjave. Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem
jedilniku vsakega posameznika in veliko prispevata k ohranjanju zdravja, zato se trudimo k
dosledni izpeljavi zastavljene sheme.

V letošnjem šolskem letu se je projekt iz Sheme šolskega sadja preimenoval v Šolsko shemo
sadja in zelenjave. Vse ostalo je enako.

Naša osnovna šola sodeluje v evropski shemi razdeljevanja šolskega sadja in zelenjave s finančno podporo Evropske unije že sedmo leto zapored.

V letošnjem šolskem letu 2017/18 smo začeli z razdeljevanjem sadja in zelenjave s 6. septembrom 2017 in smo tako učencem med šolskim letom ponudili 34 obrokov svežega sadja
in zelenjave (jabolka, slive, mandarine, hruške, melone, jagode, grozdje, kaki, kivi, češnje,
nektarine, lubenica, suhe hruške, lešniki, korenje, paradižnik, solata, kumare). Zadnji obrok iz
omenjene sheme smo razdelili 6. junija 2018. Dodatni obrok sadja in zelenjave poleg šolske
malice je predstavljal dodano vrednost k prehrani otrok. Omenjena živila smo delili enkrat
tedensko, večinoma v sredo. 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 v treh obrokih po oddanih treh zahtevkih. Po odločbi je tudi v letošnjem letu šoli za nabavo sadja in zelenjave pripadalo 6 € na učenca (1674 €). Vsa sredstva smo porabili.

Sadje in zelenjavo smo nabavljali preko Geaprodukta in LOA d. o. o., ki nam je dobavljal sadje in zelenjavo od slovenskih sadjarjev in pridelovalcev zelenjave, Kmetije Sketelj (slive), Eko
kmetije Krošelj (grozdje), Aleksija Mavriča (češnje).

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).
Tudi prihodnje šolsko leto bomo nadaljevali z omenjenim projektom.

PROJEKT »ŠOLSKI EKO VRT«
Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec že šesto šolsko leto samostojno nadaljuje projekt
kot šolski projekt »ŠOLSKI EKO VRT«.

Glavni cilj oz. namen projekta ostaja enak; to je trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki bi postajal in sčasoma postal praktična podpora izobraževalnega procesa.

V letošnjem šolskem letu smo skušali v okviru pouka, interesnih dejavnosti in podaljšanega
bivanja po načelu trajnostnega kmetijstva skrbeti za šolski vrt in se na njem učiti. Jeseni smo

z učenci vrtnarskega krožka opleli skalnjak, cvetlični in zeliščni vrt, na gredo posejali deteljo
in karnatko (za zeleno gnojenje).

V okviru projekta VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« z letošnjo temo ZaČUTimo
zelišča smo v 3. r. pri naravoslovnem dnevu gostili go. Dragico Udovič (upokojeno učiteljico
kemije, biologije in naravoslovja). Del dneva dejavnosti smo izvedli v učilnici, kjer so se učenci naravoslovno in matematično opismenjevali, del pa tudi na šolskem vrtu, kjer so učenci
prisluhnili okolju in skušali s čim več čutili začutiti zelišča.

V aprilu smo z učenci vrtnarskega krožka opleli cvetlični in zeliščni vrt ter skalnjak, nameravali smo tudi oblikovati stalne gredice in jih omejiti s strešniki, kar pa nam ni v celoti uspelo, saj
je bilo spomladi veliko dežja, potem pa so nastopile višje temperature. Tudi tehniški oz. naravoslovni dan Šolski eko vrt smo prav zaradi tega izvedli v notranjih prostorih šole. Ta dan
smo gostili go. Tamaro Urbančič (univerzitetno diplomirano inženirko zootehnike, mentorico
nekaj kmetijskih krožkov po osnovnih šolah v primorsko-notranjski regiji ter izvajalko najrazličnejših delavnic za naravoslovne in tehniške dni). K nam je prišla v juniju dvakrat; prvič je
izvedla delavnico v okviru tehniškega oz. naravoslovnega dne, v kateri je bil poudarek na zeliščih in pripravkih iz zelišč ter semenih vrtnin in poljščin, ter drugič delavnico z naslovom Mleko in mlečni izdelki, na kateri so se učenci seznanjali z različnimi vrstami mlečnih izdelkov. V
obeh primerih so učenci tudi samostojno oblikovali določene izdelke oz. pripravke. Delavnici
sta bili preko LAS Notranjska sofinancirani iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in za šolo brezplačni. Tako smo hkrati sodelovali z drugimi; strokovnjaki oz. krajani in
bivšimi učenci šole.
Učenci podaljšanega bivanja so v poznopomladanskih dneh zaužili jagode, češnje in ribez s
šolskega vrta.
G. hišnik je spomladi odstranil veje ter večkrat opravil košnjo.
Sodelovali in povezovali smo se z nacionalnim projektom UNESCA VZGAJAMO ZELIŠČA »V
starem iščem novo.« z letošnjo temo ZaČUTimo zelišča in s projektom ŠOLSKA SHEMA SADJA
IN ZELENJAVE.
Spomladi smo sodelovali tudi s kustosinjo Notranjskega muzeja, go. Ano Vrtovec Beno, ki
pripravlja gradivo za razstavo Slovenskega šolskega muzeja Učilnica v naravi, ki bo v septembru 2018. Ob tem želijo predstaviti tudi šolske vrtove na področju Notranjskega mu-

zeja.

S projektom »ŠOLSKI EKO VRT« smo pričeli v septembru 2017 in ga zaključili v juniju

2018.
Pri projektu »ŠOLSKI EKO VRT« gre torej za trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki bi naj postajal in sčasoma postal praktična podpora izobraževalnega procesa, zato
bi ga veljalo v naslednjih šolskih letih še nadaljevati in izboljšati ter oplemenititi.

Nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«
V času od 22. septembra 2017 do 22. aprila 2018 je na 19 vzgojno-izobraževalnih ustanovah
po celi Sloveniji potekal od UNESCO urada potrjen nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO
ZELIŠČA »V starem iščem novo.« z letošnjo temo ZaČUTimo zelišča. Projekt smo že tretje leto
zapored koordinirali na Podružnični šoli »Rudolfa Maistra« Unec.

Glavni cilj oz. namen projekta je bil navdušiti otroke nad naravo – zelišči in z njihovo pomočjo
iz pozabe iztrgati oz. obuditi vsaj košček že pozabljenega vedenja o zeliščih, predvsem o zeliščih iz domačega kraja oz. pokrajine, ki ga še imajo naši predniki, in poiskati nove oz. posodobljene načine uporabe zelišč. Projekt je potekal najprej 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, potem pa smo izvajali različne dejavnosti
z zelišči predvsem iz domačega okolja, tudi s t. i. pleveli. Pri tem smo skušali uporabiti različna čutila.

Zelišča so okušali (izdelovali so tudi razne pripravke), gledali in vonjali (oblikovali različne
izdelke, tudi zeliščne vrtičke), jih tipali in celo poslušali. Postopek so vzgojno-izobraževalne
ustanove zabeležile s fotografijami in opisi ter vse to objavile na svojih spletnih straneh. Šoli
koordinatorici projekta pa so poslale povezavo do spletne strani svoje vzgojno-izobraževalne
ustanove.

V nacionalnem UNESCO projektu VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« je sodelovalo
19 vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki so svoja poročila o projektu objavljala na svojih spletnih straneh, nam pa poslale povezavo do svojih spletnih strani.

Ob zaključku projekta smo na spletni strani naše šole objavili prispevek s poslanimi povezavami ter poslali povezavo do te spletne strani na vse vzgojno-izobraževalne ustanove udeleženke, da si lahko ogledajo naše skupno delo in uspehe.

MEDNARODNO SODELOVANJE
PROJEKT ERASMUS+
Projekt STEM by art je potekal drugo leto. V projekt je bilo aktivno vključenih deset učencev
sedmega razreda. Sodelujoči učenci so aktivno uporabljali angleščino, bodisi za pisanje člankov ali komunikacijo. Z izdelki so v projektu sodelovali vsi učenci od 6. do 9. razreda.

V okviru projekta Stem by art, smo v tednu med 12. in 18. novembrom obiskali Romunijo.
Učiteljici sva spremljali štiri učence sedmega razreda. S pestrim programom, ki je trajal več ur
so nas sprejeli na šoli Scuoala Nr.7 v Buzau.

V tem času smo si lahko ogledali muzej zgodovine v Buzau, naravoslovni muzej v Bukarešti,
znameniti grad Bran, samostan Ciolanu. Uživali smo v delavnicah STEAM hub v Brasovu, Hiši
eksperimentov v Bukarešti in na šoli. Obiskali smo tudi Evropsko šolo v Maguri. Ker šola nima
urejene prehrane, smo cel teden uživali v prekrasnih ambientih in okusnih jedeh restavracij v
Buzau. Učenci so na konferenci predstavili svoj video prispevek na tematiko »Hiša eksperimentov«. Hkrati so lahko videli prispevke učencev iz Bolgarije, Romunije, Grčije, Katalonije,
Turčije in Češke. V tednu med 11. in 17. februarjem 2018 smo izvedli še zadnjo izmenjavo v
okviru projekta STEM by art. Učiteljici sva tja spremljali šest učencev sedmega razreda. Na
šoli Nikolay Katranov so nam gostitelji pripravili pester in zanimiv program. Bolgarski učenci
in učitelji so zelo ponosni na svojo državo in na svojo kulturno dediščino, saj so nas pričakali v
narodnih nošah in nas sprejeli s kruhom in soljo.

Razkazali so nam mesto Svisthov in njegove kulturne znamenitosti. Ogledali smo si Gabrovo,
kjer smo obiskali tehnični muzej in tehnično univerzo. Sprehodili smo se po prelepem srednjeveškem delu Velikega Tarnova in si ogledali zanimive spomenike in zgradbe. Dan pred
odhodom smo se sprehodili po osrednjem delu Sofije in se zabavali v interaktivnem muzeju -

Muzeiku. Učenci so ustvarjali tudi v različnih delavnicah na tematiko »Arhitektura okrog
nas« in v mestni hiši, ki jo Bolgari prav tako imenujejo občina, predstavili naš film na omenjeno tematiko.

To je bila naša zadnja izmenjava v okviru dvoletnega projekta, v tri evropske države smo popeljali štirinajst učencev. Poleg spoznavanja različnih šolskih sistemov, navad in načina življenja pa smo vse skozi sledili skupni ideji - povezovanju znanosti, tehnike, inženiringa in matematike z umetnostjo.

V začetku projekta smo postavili skupno spletno stran, ki nam služi kot diseminacijsko orodje, saj tam objavljamo vse svoje dejavnosti. Na omenjeni spletni strani smo objavili 72 prispevkov o dejavnostih v zvezi s projektom na naši šoli, 72 prispevkov o dejavnostih, ki so zanimive za naš projekt. Predstavili smo 20 oseb, ki so prispevale k razvoju naše države. Pripravili smo desetminutna filma na temo Hiša eksperimentov in Arhitektura okrog nas in filma, v
katerih smo predstavili tedna, preživeta v Romuniji in Bolgariji.

Ob zaključku projekta ugotavljamo, da so bili cilji projekta doseženi. Želeli smo tudi izboljšati
znanje tujega jezika pri vseh udeležencih, doseči razumevanje drugih kultur in držav, vzpostaviti omrežje mednarodnih stikov ter razviti občutek evropskega državljanstva.

ŠVEDSKA
Projekt mednarodnega sodelovanja s Švedsko je v tem šolskem letu potekal s splošno
osnovno šolo Grindskolan iz mesta Norrtälje. Koordinatorja sodelovanja tokrat izvajata projekt sodelovanja in izmenjave učencev že s tretjo generacijo.

Cilji projekta so:
 Učenci razvijajo odgovornost in samostojnost (gostijo tujega učenca in skrbijo zanj).
 Učenci razvijajo socialne spretnosti pri druženju s tujimi vrstniki.
 Učenci spoznavajo kulturološke podobnosti in razlike s tujimi učenci.
 Učenci napredujejo v uporabni rabi angleščine.
 Učenci izgrajujejo občutek lastne vrednosti, pozitivno samopodobo in narodno zavest.

Delo med šolskim letom je temeljilo na pripravi učencev na izmenjavo na Rakeku konec tega
šolskega leta in na Švedskem v začetku novega šolskega leta. K sodelovanju so bili že v prejšnjem šolskem letu vabljeni učenci letošnjega osmega razreda, na začetku tega šolskega leta
pa smo povabili tudi učence sedmega razreda. Postopno se je oblikovala skupina 21 učencev.
Med šolskim letom sta se dve učenki osmega razreda v dogovoru z učiteljicami izpisali iz dejavnosti, proti koncu šolskega leta je en učenec zaradi neizpolnjevanja dogovorjenih zadolžitev sporazumno odstopil od izmenjave na Švedskem, nakar smo k sodelovanju povabili
učenko, ki se med letom kljub prošnji ni mogla vključiti v projekt.

Z učenci smo se srečevali v okviru interesne dejavnosti. Pripravili smo fotografije z imeni,
video in pisne predstavitve posameznikov, predstavitve naše države, kraja, okolice, šole, določenih segmentov življenja pri nas, znanih Slovencev na različnih področjih itd. Prispevke
smo objavljali na šolski spletni strani in na spletni strani projekta. Vzpodbujali smo sodelovanje med učenci na osebni ravni, zato smo decembra zagotovili izmenjavo elektronskih naslovov. Švedski učenci so se na podlagi osebnih predstavitev odločili, pri kom bi želeli bivati oziroma koga bi želeli gostiti (tak je bil dogovor glede na prvo izbiro v prejšnjih generacijah),
naši učenci pa so jim poslali pisma dobrodošlice in voščila za praznike.

Aktivno smo zbirali sredstva za organizacijo izmenjave: jeseni smo izvedli akcijo zbiranja starega papirja, pripravili smo izdelke in pecivo za Miklavžev sejem, skupina je sodelovala pri
pripravi prireditve Prihod luči, ki prikazuje tradicijo praznovanja svete Lucije na Švedskem,
spomladi smo se javili na razpis za mlade, ki ga je objavila Občina Cerknica, organizirali smo
odmevno prireditev Rakek ima talent, od prejšnjega šolskega leta pa smo že imeli nekaj
zbranih sredstev od ponudbe peciva na Dnevu Notranjskega parka in od donacije Studia Moderna. Studio Packa je doniralo majice in tisk za majice, ki bodo darila za učence na Švedskem. Stroške za letalske vozovnice so vsi starši v skladu z dogovorom že poravnali.

Šoli imata sklenjen dogovor o prevzemu stroškov za goste za izvedbo programa v času izmenjave. Stroški, ki so nastali v času izmenjave na Rakeku, so že poravnani iz postavke Švedska.
Preostali stroški so še transfer na letališče in nazaj ter protokolarna darila.

Izmenjava učencev na Rakeku je potekala med 4. in 8. junijem 2018. Gostili smo 20 učencev
in 3 učitelje, ki so bili nastanjeni v 18 družinah naših učencev in pri dveh učiteljicah. Trije sodelujoči učenci zaradi družinskih razmer niso gostili.

Izvedli smo načrtovan program:
-

sprejem učencev ob prihodu;

-

uradni sprejem z županom;

-

spoznavna dejavnost Rakek skozi foto objektiv;

-

vodeni ogled Ljubljane, ki ga sponzorira Slovensko-švedsko društvo;

-

kopanje na Jadranu;

-

ogled Križne jame in gradu Snežnik;

-

piknik s starši;

-

ustvarjalne delavnice na šoli (čarovnice za spomin, model kozolca, poslikava panjskih
končnic, stare igre, predelava iz starega v novo – šivanje blazine, peka sladic).

Pri izvedbi izmenjave so sodelovali:
-

vodstvo šole,

-

učitelji:

 Urška Drobnič (koordinatorka, razredničarka učencev, nosilka dejavnosti, spremljevalka na vseh dejavnostih, namestitev švedske učiteljice in učitelja),
 Jolanda Cerkvenik (sodelavka v projektu, razredničarka učencev, nosilka dejavnosti,
spremljevalka na vseh dejavnostih, izvedba delavnice, namestitev švedske učiteljice),
 Tina Milavec (priprava pevskega zbora za nastop na uradnem sprejemu, pomoč učencem),
 Tjaša Prudič (priprava materiala za dejavnost Rakek skozi foto objektiv, izvedba delavnice),
 Marija Opeka, Antonija Šlajnar, Petra Mikše, Martin Rihtar, Lili Intihar (izvedba delavnice),
 Lidija Anzeljc (računalniška podpora),
 Anja Šircelj Istenič (izvedba delavnice),
 Tia Paynich, Martina Hiti (pomoč pri obdelavi foto materiala),

 Gabi Prelesnik (peka peciva),
 Nastasja Škerlj Grat (spremstvo na dejavnosti, pomoč pri izvedbi delavnice),
 Damir Pirc (spremstvo na dejavnosti, pomoč pri izvedbi piknika),
-

tehnične službe: šolska kuhinja, čistilke, hišnik.

Sodelovali smo z naslednjimi organizacijami: Občina Cerknica, Slovensko-švedsko društvo,
Slivniški pogledi, Notranjsko-primorske novice, Radio 94 in poskrbeli za objavo dogodkov.

Izvedeni so bili trije roditeljski sestanki: 14. 9. 2017, 15. 2. 2018, 18. 6. 2018. Zapisniki so vodeni pod roditeljske sestanke.
Na izmenjavo na Švedskem se torej pripravlja 21 učencev, 11 iz trenutnega sedmega in 10 iz
osmega razreda. Izvedena bo med 31. avgustom in 5. septembrom 2018. Še vedno poteka
usklajevanje glede nastanitev na Švedskem. Letalske vozovnice smo za skupino rezervirali pri
letalski družbi Ryanair.

PROJEKT OBJEM
Projekt OBJEM je projekt, ki je uspešno kandidiral na razpisu “Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Kompetenca, ki se ji bo
projekt posvetil je SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST (bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost).

Cilji razpisa:
–

vzpostavitev oz. nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih
kompetenc,

–

vzpostavitev oz. nadgradnje celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje,
preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ob strokovni
podpori javnih visokošolskih zavodov in

–

spremljava dejavnosti projekta ter evalvacija dosežkov.

Cilj projekta OBJEM:
–

razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in
kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

Sklopi/področja  Rezultati
1. bralna pismenost in razvoj slovenščine  didaktični pristopi, gradiva, priporočila za
dvig bralne pismenosti
2. slovenščina kot drugi jezik  model umeščanja slovenščine kot drugega jezika
3. diagnostični instrumenti za prepoznavanje ravni bralne pismenosti (od predšolskega
obdobja dalje)  predlogi diagnostičnih instrumentov
4. posodobljena vloga šolske knjižnice  model posodobitve vloge šolske knjižnice

Sodelujoči konzorcijski partnerji:
– Filozofska fakulteta Ljubljana
– Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana
– Pedagoška fakulteta Ljubljana
– Pedagoška fakulteta Maribor
– Pedagoški inštitut
– Zavod RS za šolstvo
– 19 razvojnih vzgojno izobraževalni zavodov (OŠ “Jožeta Krajca” Rakek)
– 40 implementacijskih vzgojno izobraževalni zavodov
Naša šola je del razvojnega tima v projektu, zastopa pa jo Tjaša Prudič.

Razvojni tim je v letošnjem letu za potrebe projekta opredelil definicijo bralne pismenosti,
določil gradnike bralne pismenosti, elemente gradnika in dosežke, s katerim otrok, učenec ali
dijak izkaže, da je dosegel gradnik. Tim je izdelal tudi predlogo za zapis dejavnosti, ki bodo
spodbujale omenjene gradnike. Razvojni tim se je sestal trikrat (7. 11. 2017, 31. 1. 2018 in
14. 5. 2018).

Vodje delovnih timov v projektu OBJEM (19 razvojnih šol) – našo zastopa Tjaša Prudič – so se
sestali trikrat, usposabljanja za vse delovne time pa so potekala dvakrat.

Šolski projektni tim se je v letošnjem šolskem letu sestal devetkrat. Poleg tega, da je bil konstruktivni partner delu razvojnega tima (definicija, gradniki, predloga za zapis dejavnosti,
primeri zapisa dejavnosti), so članice tima zapisale obsežno analizo stanja, predlagale delov-

no verzijo pioritete dela OŠ Rakek ter pripravile in preizkusile novo strategijo dela (24. april =
OBJEM + Ivan Cankar).

Na zaključni konferenci je bilo predstavljeno delo v okviru projekta OBJEM, predstavili pa
smo tudi delovno verzijo raziskovalnih vprašanj:

KAKO – S KATERIMI STRATEGIJAMI POUČEVANJA – VODITI UČENCE, DA BODO ZNALI
UČINKOVITO UPORABLJATI UČBENIŠKA IN OSTALA GRADIVA?
KAKO IZVAJATI KNJIŽEVNI POUK, DA BODO UČENCI BOLJE RAZUMELI PREBRANA
UMETNOSTNA BESEDILA?

PROJEKT PROSTOVOLJSTVO
INTERESNA DEJAVNOST PROSTOVOLJSTVO
Učenci so izdelovali plakate in obvestila za okrasitev stojnice za akcijo Drobtinica, pomagali
pakirati pecivo za akcijo Drobtinica, pripravili so obešanke, ki smo jih uporabili na Dnevu za
spremembe, nabirali izkušnje pri Ani Ivančič. Družili so se z učenci v podaljšanem bivanju, ob
svetovnem dnevu mladih prostovoljcev so si medsebojno pomagali pri domačih nalogah in
učenju v sobi sodelovanja. Obiskovali so dom starejših v Cerknici, vrtnarili pri upokojencih.

SiMIBIOZ@GIBA
V tednu med 16. in 20. oktobrom 2017 se je naša šola pridružila vseslovenski akciji »Simbioza
giba« in promovirala pomen 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. Veliko se jih je udeležilo tudi pohoda, ki je bil organiziran na matični šoli na Rakeku in tudi na podružnični na Uncu. Zanimanja za tovrstni dogodek je veliko,
zato bomo zagotovo sodelovali tudi naslednje leto.

PLAKAT MIRU
Že sedmo leto zapored so se od septembra do novembra vsi učenci, stari od 11 do 13 let,
udeležili mednarodnega natečaja Plakat miru. Na natečaju sodelujemo pod okriljem Lions
kluba Tivoli. Ustvarjali so v različnih tehnikah, razen v lepljenki, ki ni dovoljena. Letošnja tema
natečaja je bila »Prihodnost miru«. Na šoli smo izbrali dva najbolj izvirna izdelka, ki sta ju

naslikali Sara Udovič in Zarja Ileršič. Na slovenskem izboru plakata miru je plakat Zarje Ileršič
dosegel 1. mesto. Lions klub Tivoli nas je nagradil z donacijo 300 evrov v šolski sklad, ki smo
jih porabili za nakup pripomočkov za grafiko.

DAN ZA SPREMEMBE
V okviru vseslovenske prostovoljske akcije Dan za spremembe – dan za povezovanje smo na
OŠ »Jožeta Krajca Rakek gostili družino, ki se je v Slovenijo preselila iz Argentine. Starša Marcos Žigart in Andrea Spina ter njuna sinova Lucas in Fabricio sedaj živijo v Grahovem. Druženje je potekalo v obliki čajanke. Ob Dnevu za spremembe so se prostovoljci naše šole na Maistrov pohod podali skupaj s starejšimi.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Učenci predmetne stopnje so vsak mesec obiskali dom starejših v Cerknici, jim pomagali izpolnjevati tombolske lističe in se z njimi pogovarjali. Z njimi so se družili tudi na ustvarjalni
delavnici, jim pomagali izbirati barvice in barvati mandale. Učenci od 1. do 3. razreda podružnične šole »Rudolfa Maistra« Unec so v njihovem domu razstavljali svoje risbice. Učenki
Vanesa Istenič in Klara Potužak sta pred začetkom tombole stanovalcem centra pripravili
glasbeno presenečenje.

ŠOLSKI SKLAD
Ob zaključku šolskega leta 2017/2018 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 6.987,13 €.

Poraba sredstev iz sklada je bila namenjena predvsem sofinanciranju šolskih dejavnosti (bivanje v CŠOD, zimska šola v naravi, delno pokrivanje stroškov kulturnih, športnih dni, ekskurzij, prevozi na državna tekmovanja, prireditve, revijo zborov, tabor za nadarjene učence, projekti, nakup šolskega ozvočenja ter nagradni izleti učencev, ki so ekipno dosegali visoke rezultate na državnem nivoju).

Skupna poraba sredstev tako znaša 9.224,78 €. Za novo šolsko leto 2018/19 na računu sklada
ostaja na postavki matična šola 7.461,00 €, na postavki PŠ Unec pa 1.183,22 €.

J. PROJEKTI ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV

V šolski skupnosti učencev smo imeli v tem šolskem letu šest sestankov tako na formalni kot
tudi na neformalni ravni. Z učenci smo se pogovarjali o težavah, ki jih pestijo, kakor tudi o
šolskem zvoncu, plesih, šolski okolici, šolski prehrani in organizaciji različnih dogodkov na
šoli. Na sestanku se nam je pridružila tudi gospa ravnateljica, ki je otrokom odgovarjala na
njihova vprašanja in pobude. Kar nekaj sestankov smo namenili načinu in izboru nove melodije za šolski zvonec.

Skupaj smo skrbeli za dobro počutje in ustvarjali pogoje za mirno sobivanje vseh učencev,
učiteljev in drugih delavcev na šoli. V sodelovanju z mentorji projektov sta bili organizirani
dve akciji zbiranja 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.

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. 2017 – uvodna pedagoška konferenca, 28. 11. 2017 – problemska konferenca in 2. 07. 2018 – zaključna konferenca) in treh ocenjevalnih konferencah
(25. 1. 2018 – prva redovalna konferenca, 11. 6. 2018 (9. razred) in 18. 6. 2018 (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 21 napovedanih rednih hospitacij, od tega 2 na PŠ Unec.

V šolskem letu 2017/18 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 2017). 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 2017/2018 sestal 4-krat (mesečno realizacijo in načrtovanje so usklajevale preko e-pošte, pregledale in potrdile merila za ocenjevanje znanja, učbenike in delovne zvezke za šol. leto 2018/19). Zaradi neustreznih vremenskih pogojev in organizacijskih vzrokov so se nekatere dejavnosti premaknile v naslednji mesec (na TD Šolski ekovrt
na Uncu so bile v juniju neplanirano izvedene izjemno kvalitetne delavnice, ki so nam bile
ponujene brezplačno).

Aktiv 2. triade se je v šolskem letu 2017/2018 sestal 4-krat (avgusta 2017 so člani pregledali
in potrdili kriterije ocenjevanja po predmetih, marca potrdili učbenike in delovne zvezke,
maja načrtovali 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, potrdili
predlog organizacije skupnih govorilnih ur in roditeljskih sestankov s strani ravnateljice).
Učenci 9. a razreda so zaključili projektno nalogo z naslovom Vozilo na veter, pri kateri so
izdelali jadrnico. S projektno nalogo so na državnem tekmovanju v Mariboru osvojili srebrno
priznanje, jadrnica je bila predstavljena tudi na izmenjavi v okviru Erasmus+.

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. Aktivni so bili tudi pri mednarodnih izmenjavah Erasmus+ in Švedska.

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 sodeloval pri organizaciji plesnega dela valete in se
vključeval tudi v ostale projekte in prireditve.

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 delavnico na temo Učeča se skupnost za učitelje, za starše 3. in 4.razreda pripravile predavanje na temo branje, za starše učencev 1. r. na temo pomoči otrokom pri premagovanju učnih težav … Večkratno in strokovno je aktiv sodeloval 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, ob zaključku leta pa 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.

Datum

Vsebina

Kraj

1. 29. 8. 2017

Načrtovanje dejavnosti Nacionalni projekt Vzgajamo zelišča –
»V starem iščem novo.«

PŠ Unec

2. 1. 9. 2017

Letni plan UNESCO ASP net šole 2017/18

OŠ Rakek

4. 12. 12. 2017

Unesco sestanek koordinatorjev ljubljanskega središča

OŠ Ledina

5. 12. 3. 2018

Unesco sestanek koordinatorjev ljubljanskega središča

OŠ Ledina

V šolskem letu 2017/18 smo dopolnili mednarodni Unesco kotiček na podlagi projektov
Švedska ter Erasmus+.

L. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV

Veliko časa in energije je bilo letos namenjeno delitvi kolektivnega znanja in izvedbi delavnic
Učitelj – učitelju.

23. 8. 2017

Srečanje študijskih skupin v Postojni, Andreja Bačnik, Mariza
Skvarč

23. 8. 2017

Srečanje študijskih skupin, Zavod za šolstvo

23. 8. 2017

Študijska skupina – Formativno spremljanje znanja, Jerneja Bole,
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

23. 8. 2017

Študijska skupina za glasbo, Zavod za šolstvo, Sežana

24. 8. 2017

HACCP, Sonja Čeferin

24. 8. 2017

Seminar za nogometne trenerje, Ljubljana

24. 8. 2017
25. 8. 2017
26. 8. 2017

Mednarodna konferenca Linpilcare, ZRSŠ, LJubljana

28. 8. 2017

Izobraževanje Lopolis, Nejta Bremec, OŠ Rakek

september – maj 2018

Intervizija, Familylab – Manami, Ljubljana

13. 9. 2017

Ustanove in društva za dobro knjigo, KOŽ

22. 9. 2017

Strokovni seminar učiteljev za pripravo na tekmovanje in znanja
biologije: Ribe slovenskih celinskih voda

23. 9. 2017

Strokovni seminar učiteljev za pripravo mladih na tekmovanje o
sladkorni bolezni, ZDDS

28. 9. 2017
1. 2. 2018

Področni aktiv učiteljic nemščine, OŠ Cerknica

2. 10. 2017

Posvet na CSD Cerknica, CSD Cerknica

5. – 7. 10. 2017

Kodalyjev seminar, Glasbena matica, Ljubljana

7. 10. 2017

Obravnava otrok, Strokovni center Planina

10. 11. 2017

Interno strokovno izobraževanje – čustvene motnje, Strokovni
center Planina

13. 10. 2017

VIVID 2017 – konferenca, Kranj

17. 10. 2017

Območni aktiv učiteljev SLJ, Katarina Zbačnik, Stari trg pri Ložu

17. 10. 2017
21. 11. 2017
9. 1. 2018
23. 1. 2018
27. 3. 2018
17. 4. 2018
18. 10. 2017

Učeča se skupnost, Tjaša Prudič, OŠ Rakek

20. 10. 2017

Izobraževanje mentorjev zgodovinskih krožkov, ZPMS, Ljubljana

23. 10. 2017
26. 2. 2018

Učiteljska idejnica – Lacara, Ljubljana

25. 10. 2017

Strokovno srečanje knjižničarjev v Muzeju Krasa v Postojni – Mega
kviz – kamen + voda, KOŽ

26. 10. 2017
27. 10. 2017

4. konferenca naravoslovnih predmetov NAK, ZRSŠ

28. – 29. 10. 2017

Strokovna ekskurzija v Sarajevo in Mostar, Tur servis

7. 11. 2017

Varstvo pri delu, Lipovec d. o. o.

9. 11. 2017

Študijska skupina za RP – Vključujoča šola – videti in podpreti vsakega učenca, Mihaela Kerin, ZRSŠ, OŠ Miroslava Vilharja, Postojna

9. 11. 2017
1. 12. 2017
17. 5. 2018

Aktiv notranjskih svetovalnih delavk, OŠ Stari trg pri Ložu

Določanje in merjenje učinkov projekta, trajnost in razširjanje rezultatov, CMEPIUS, Ljubljana

10. 11. 2017

Izobraževanje za raziskavo o učni motivaciji, SCOMS Ljubljana

14. 11. 2017

Varna raba interneta – Nejta Bremec

23. 11. 2017

Novosti v knjižničnem sistemu, NUK, Center za razvoj knjižnic

30. 11. 2017
24. 1. 2018
1. 12. 2017

Področni aktiv DSP, OŠ Cerknica

18. 12. 2017

Čigava odgovornost so otrokove pravice, Maja Planinc - UNICEF

17. 1. 2018

Tanka črta odgovornosti, Jani Prgić, Rakek

26. 1. 2018
27. 1. 2018

Razvijanje bralne pismenosti v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju, ZRSŠ, OŠ Rakek

2. 2. 2018

Konferenca empatija – odnos – dialog, Familylab, Brezovica
Posvet svetovalnih delavk na MIZŠ, Ljubljana

1. 2. 2018
3. 2. 2018
5. 2. 2018

6. 2. 2018
28. 2. 2018
12. 3. 2018

Konferenca založbe Oxford, Ljubljana

Razvijanje bralne pismenosti, Marta Novak
Poti za izboljšanje učnih dosežkov – Zborovsko petje 2018, izobraževanje o preverjanju in ocenjevanju znanja ter NPZ pri GUM, Zavod za šolstvo, Ljubljana
LGL predstava z okroglo mizo (Sončnica na luni za izobraževalne
zavode), LGL Ljubljana
Svetovalna storitev: ocenjevanje znanja v 1. VIO, ZRSŠ, Marta Novak, OŠ Rakek
Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in
izvajanje evakuacije

15. 3. 2018

Učim se učiti – delavnice za starše, Tjaša Prudič, OŠ Rakek

19. 3. 2018

Kaj nam sporočajo prehranske navade otrok in mladostnikov, Zavod RS za šolstvo

20. 3. 2018

Akademija Radovednih pet, Rokus Klett, Ljubljana

21. 3. 2018
22. 3. 2018

Konferenca za učitelje razrednega pouka, ZZSŠ, Laško

23. 3. 2018

Izobraževanje za mentorje »Zlata kuhalnica«, Turistična zveza Slovenije

3. 4. 2018

Moteči dejavniki, Tjaša Prudič, OŠ Rakek

11. 4. 2018
12. 4. 2018

E-vrednotenje, Lidija Anzeljc, Rakek

19. 4. 2018

Delavnica »Rdeča luč za starše«, Zavod Varna pot

23. 4. 2018

Formativno spremljanje znanja, Postojna

1. 5. 2018

Supervizija, Familylab – Manami, Ljubljana

6. 5. 2018

OBJEM – člani projektnih timov, ZRSŠ, Ljubljana

14. 6. 2018

Spletni seminar o oddaji poročila, Iva Likar Tutek, Katjuša Radinovič – CMEPIUS, Ljubljana

celo šolsko leto

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

Obiski inšpekcij v šolskem letu 2017/2018:
DATUM
28. 12. 2017

INŠPEKCIJA
Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano

PREGLED
Kontrola zdravstveno-higienskega režima
šolske kuhinje na obeh šolah, kontrola
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.

Zavod za zaposlovanje Ljubljana

Kontrola dokumentacije, poročil in izvajanja programa javnih del. Ni bilo pripomb.

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 25 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 bralnega testa ter vabilo staršem na vpogled rezultatov
bralnega testa in diagnostičnega nareka. Aprila je svetovalna delavka v soglasju s starši v 3. a,
3. b in 3. c razredu izvedla diagnostični narek Matevž in bralni test. Starši so se odzvali povabilu na vpogled rezultatov ter tako skupaj s svetovalno delavko začrtali nadaljnje sodelovanje. Učence 1. triade je testirala s testom Ocenjevalna shema bralne pismenosti (1. in 2. razred) ter morebitne slabše rezultate sporočila staršem in učiteljicam, s katerimi so skupaj načrtovale nadaljnje delo. Za štiri učence je pripravila tudi izviren projekt pomoči in aktivno
sodelovala s svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše. Naknadno smo izvirni
projekt pomoči pripravili še za 12 učencev, ki so bili tekom leta usmerjeni kot učenci s posebnimi potrebami. V okviru pomoči otrokom, ki so slabši na področju branja in zapisovanja,
sta s specialno pedagoginjo vodili interesne dejavnosti Potovanje v deželo črk, besed in branja, kjer so učenci utrjevali prepoznavanje vseh glasov v abecedi, izboljšali fonološko zavedanje, se urili v razumevanju krajših besedil, tvorili krajše pisne sestavke, urili tehnike branja,
urili branje z razumevanjem, širili besedišče. V interesne dejavnosti je bilo vključenih 20
otrok 2.–4. razreda.



Šolska kultura, vzgoja, klima, red

Svetovalna delavka je sodelovala pri razreševanju aktualne problematike in konfliktnih situacij na šoli. Le-te je obravnavala individualno ali v timu z razredničarko, posameznimi učitelji
ali ravnateljico. Večkrat je bila v vlogi svetovalca razredničarki ali učiteljem, nekajkrat pa je
bila tudi mediatorka v konkretnih situacijah, sodelovala je pri obravnavi določene teme ali
problematike v okviru razrednih ur, ob težji problematiki predlagala sklic oddelčnega učiteljskega zbora. V letošnjem letu sta bila izrečena 2 vzgojna opomina (eden za posedovanje alkohola, eden za neprimerno vedenje). 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.

Za učence od sedmega do devetega razreda je bila izvedena delavnica organizacije LOG OUT
z naslovom Internet ni vse. Na tej delavnici so se pogovarjali o tem, kdaj je uporaba spleta
prekomerna, kdaj je nekdo zasvojen s spletom, pregledali so priporočila zdrave in uravnotežene uporabe ter se pogovorili o tem, kako ukrepati v primeru zlorabe na spletu.
Izvedeni sta bili dve delavnici Moteči dejavniki; na prvi smo predstavili namen Vzgojnega
načrta in Pravil šolskega reda, pregledali smo zapis neprimernega vedenja, obnovili nekaj
naših dogovorov o poenotenem ravnanju, izpostavili moteče dejavnike (prehranjevanje v
jutranjem varstvu, gneča v jedilnici, gneča v garderobah, velika odsotnost, odhod v trgovino
v času čakanja avtobusa, večkratno ponavljanje negativne ocene) ter se skušali poenotiti v
našem ravnanju. Na drugi delavnici je ravnateljica učiteljem podrobneje obrazložila točko B4
Pravil šolskega reda – odstranitev učenca od pouka in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, svetovalna delavka je predstavila nekaj skupnega znanja o medvrstniškem nasilju po
priročniku ZA NENASILJE VSI!, ponovno pa smo izpostavili nekaj motečih dejavnikov (nespoštljiv odnos do učiteljev in ostalih, odsotnost od pouka zaradi priprav na tekmovanje, nehigiena na ženskih toaletah in večkratno popravljanje negativnih ocen) ter se dogovorili o enotnem ravnanju.

Decembra smo organizirali brezplačno delavnico za starše Čigava odgovornost so otrokove
pravice, ki jo je za nas izvedla organizacija UNICEF.

Učenci 6. a in 6. b so se udeležili dvodnevnega tabora doživljajske pedagogike, kjer so spoznavali, kako pomembno je sodelovati, se prilagoditi skupini in tako lažje doseči cilj. Skozi takojšnjo informacijo so učenci izvedeli, kako so se ob njih počutili drugi, ali so bili uspešni in
kako bi se lahko še bolje izkazali. Učenci so preživeli 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.
V tem šolskem letu smo v okviru razrednih ur v 4. in 5. 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 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.
V letošnjem letu je bilo zaznati več neprimernih vedenj kot v preteklem letu. Večinoma je šlo
za enkratno neprimerno vedenje učenca ali učenke, ki smo ga zaznali in učencu nudili podporo ter mu skozi razgovor ter ustrezne oblike ukrepanja dali tako izkušnjo nelagodja kot izkušnjo, da lahko svoje neprimerno vedenje nadomestimo s primernejšim. Po pogostnosti neprimernega vedenja je izstopal en učenec, ki je ob zaključku leta prejel tudi vzgojni opomin.
Skozi celotno leto smo skušali učenca skozi razgovore voditi k izbiranju primernejših vedenj,
se trudili redno sodelovati s starši, pripravili in učiteljskemu zboru predstavili enotno ravnanje ob neželenih vedenjih, uporabili vzgojne postopke, ukrepe (obvestilo staršem, odstranitev od pouka, organizacijo nadomestnih aktivnosti, ukinitev pravic), pa vendar je vztrajno
kršil Pravila šolskega reda.

V aktiv oddelčnih učiteljskih zborov so bili v letošnjem šolskem letu vključeni vsi razredniki in
ravnateljica. V okviru aktiva smo se zbrali trikrat, in sicer v 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 za prihodnje šolsko leto. Prilagam zapis zadnjega sestanka:
1. A
Izvedena je bila delavnica zunanje izvajalke Julije Perko – Čustva, urili so izvršilne funkcije –
predvsem pozornost preko zbirke vaj POZORKO, pogovarjali so se o odgovornosti in sledili
skupnemu dogovoru. Delavnica RK ni bila izvedena, so pa spoznali organizacijo RK preko akcije
zbiranja šolskih potrebščin.
1. B
Izvedena je bila delavnica zunanje izvajalke Julije Perko – Čustva, urili so izvršilne funkcije –
predvsem pozornost preko zbirke vaj POZORKO, pogovarjali so se o odgovornosti in sledili
skupnemu dogovoru. Delavnica RK je bila izvedena, zbirali so šolske potrebščine v okviru
KARITASA.
2. A
Izvedena je bila delavnica zunanje izvajalke Julije Perko – Čustva, urili so izvršilne funkcije –
predvsem pozornost preko zbirke vaj POZORKO, pogovarjali so se o odgovornosti in sledili
skupnemu dogovoru. Delavnica RK ni bila izvedena, so pa spoznali organizacijo RK preko akcije
zbiranja šolskih potrebščin.
2. B
Izvedena je bila delavnica zunanje izvajalke Julije Perko – Čustva, urili so izvršilne funkcije –
predvsem pozornost preko zbirke vaj POZORKO, pogovarjali so se o odgovornosti in sledili
skupnemu dogovoru. Večkrat čez leto so obnovili šolska in razredna pravila, dogovore in kartice, predlagane s pediatrične klinike (kartončki »prava odločitev, stop, poslušaj«). Delavnica RK
Igrajmo se varno je bila izvedena, zbirali so šolske potrebščine v okviru KARITASA.
3. A
Skozi različne situacije so učenci spoznavali ustrezne načine reševanja konfliktov, izvedena je bila delavnica zunanje izvajalke Julije Perko – Čustva, urili so izvršilne funkcije – predvsem pozornost preko zbirke vaj POZORKO, pogovarjali so se o odgovornosti in sledili skupnemu dogovoru,
delavnica RK ni bila izvedena, so pa pri predmetu Družba spoznali prostovoljstvo.
3. B

Delavnica RK Prostovoljček je bila izvedena, učenci so veliko sodelovali, bili so navdušeni. Zbirali
so šolske potrebščine v okviru KARITASA. Izvedena je bila delavnica svetovalne delavke Kako se
učiti? Veliko poudarka so dali na prijateljstvo oziroma na urjenje prepoznavanja dobrih lastnosti pri sošolcih – Teden prijaznosti ter na odgovornost (samostojno vsakodnevno beleženje domačih nalog).
SKUPNO:
- Delavnica zunanje izvajalke Julije Perko je izjemno dobra in jo je vredno ohraniti.
- Delavnica Kako se učiti? naj se izvaja tudi naprej, delavnice Rdečega križa so bile pod
mentorstvom Dragice Udovič in Vlaste Kebe za I. triado zelo ustrezne.
- Skupna tema – odgovornost – je zelo pomembna, odgovornost smo krepili z majhnimi
koraki, potrebno je s tem nadaljevati.
4. A
Veliko časa je bilo namenjenega reševanju sprotnih konfliktov (draženje, nagajanje, skrivanje
…). Izvedena je bila delavnica svetovalne delavke Kako se učiti? in pa delavnici Spoznavam sebe
in druge. Razvijali so socialne veščine, izvedena je bila delavnica RK – zgodovina organizacije.
Pogovarjali so se o odgovornosti in sledili skupnemu dogovoru.
4. B
Veliko časa so posvetili razvijanju odgovornosti, pogovoru o odgovornosti, s tem so bili večkrat
seznanjeni učenci, seznanjeni pa so bili tudi starši na uvodnem roditeljskem sestanku. Izvedena
je bila delavnica svetovalne delavke Kako se učiti? in pa delavnice Spoznavam sebe in druge,
Razumevanje konflikta, Različni načini reševanja konfliktov in Ohranjanje sodelovanja. Izvedena
je bila delavnica RK – zgodovina organizacije.
5. A
Izvedene so bile delavnice Prepoznavanje čustev – jeza, Različni načini reševanja konfliktov –
JAZ stavki, Strategije reševanja konfliktov in Sodelovanje v različnih skupinah. Dvakrat je prišel
na obisk policist Leon. Delavnica RK ni bila izvedena. Veliko se je bilo potrebno z učenci pogovarjati o načinih reševanja konfliktov in jih usmerjati k primernejšim načinom njihovega reševanja.
5. B
Izvedeni sta bili delavnici Prepoznavanje čustev – jeza in Različni načini reševanja konfliktov –
JAZ stavki. Veliko poudarka je bilo na privzgajanju samostojnosti in odgovornosti. Dvakrat je
prišel na obisk policist Leon. Delavnica RK ni bila izvedena. Veliko se je bilo potrebno z učenci
pogovarjati o načinih reševanja konfliktov in jih usmerjati k primernejšim načinom njihovega
reševanja.

6. A
Izveden je bil projekt Doživljajska pedagogika. Pogovarjali so se o odgovornosti in sledili skupnemu dogovoru. Na razrednih urah so velikokrat reševali sprotno aktualno problematiko. Izvedena je bila delavnica LOG OUT.
6. B
Izveden je bil projekt Doživljajska pedagogika. Pogovarjali so se o odgovornosti in sledili skupnemu dogovoru. Na razrednih urah so velikokrat reševali sprotno aktualno problematiko. Izvedena je bila delavnica LOG OUT.
Razredničarka je skoraj z vsemi učenci izvedla pogovor v obliki čajanke, na katerem se je spoznala z učencem. Za dobro se je izkazala tudi možnost, da sami določijo reditelje.
SKUPNO:
- Doživljajska pedagogika je dober projekt in bi ga bilo potrebno ohranjati v določeni
obliki tudi v nadaljnjih razredih.
- Delavnice svetovalne delavke so ustrezne, dobro bi jih bilo ohraniti.
- Skupna tema – odgovornost – je zelo pomembna, krepili smo jo z majhnimi koraki, to
temo je potrebno ohraniti.
- Program Policist Leon svetuje – ohranili bi le dva obiska, in sicer decembrskega (teme:
pirotehnika, posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, pot v šolo) in marčevskega (teme: neznanci na internetu, tablete, sam doma, vlom v stanovanje, prenosni telefon); zdi
pa se nam smiselno, da imajo učenci delovni zvezek (šola posreduje na PP Cerknica).
7. A
Izvedena je bila delavnica LOG OUT, veliko poudarka so dajali na socialne igre, igre vlog, sodelovali so na prireditvah in v mednarodnih projektih, kjer so razvijali osebne dolgoročne in kratkoročne cilje. Pogovarjali so se o odgovornostih ter o pomembnosti opravljenih domačih nalog.
Pri pogovorih so velikokrat menjali skupine in krepili sodelovanje ter spoštovanje tudi do vseh
sošolcev in sošolk.
8. A
Izvedena je bila delavnica RK – obeležitev svetovnega dneva AIDS-a. Dve uri sta bili namenjeni
karierni orientaciji. Izvedena je bila delavnica LOG OUT. Odgovornost do lastnega dela za šolo
je v tem razredu izjemno šibka. Veliko časa je bilo namenjenega reševanju različnih konfliktov,
zaznali smo tudi nekaj spolnega nadlegovanja in e-nadlegovanja. Skozi ozaveščanje, razgovore,
pogovor s kriminalistom smo skušali učencem pokazati, katera vedenja in dejanja so neprimerna in nedopustna. Delavnice 10 korakov do boljše samopodobe niso bile izvedene. Ob zaključku
leta lahko ugotovimo, da se učenci med seboj manj izključujejo.
9. A

Izvedena je bila delavnica LOG OUT. Tri ure so bile namenjene karierni orientaciji. Izvedena je
bila ena delavnica 10 korakov do boljše samopodobe. Na razrednih urah so velikokrat obnavljali pravila šolskega reda. Razredne ure so namenili za organizacijo šolskih plesov in valete.
SKUPNO:
- Delavnice 10 korakov do boljše samopodobe naj ostanejo, vsak učitelj jih prilagodi svojemu razredu.
- Veliko ostalih stvari je potrebno opraviti na RU (ankete, karierna orientacija, obeleževanje dni).

Pregledamo nekaj strategij, ki smo si jih v začetku leta zastavili kot tiste, ki bodo krepile odgovornost učencev, torej našo vzgojno prioriteto. Ugotovimo, da učencem še vedno »popuščamo«
pri nekaterih stvareh (npr. prinašanje opravičil, obvestila, čakanje z izdelki …) in da zahtevamo
nekatere stvari, ki so za nas pomembne, za učence pa ne (domače naloge) ter da si bomo morali postaviti realnejše cilje in biti pri njih dosledni.
V prihodnjem letu bomo odgovornost krepili naprej.



Delo z učenci s posebnimi potrebami

Ob začetku leta je bilo na naši šoli 20 otrok s posebnimi potrebami, ob zaključku šolskega
leta pa 25 otrok s posebnimi potrebami, ki so bili usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Svetovalna delavka je sodelovala 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, ter koordinirala zahteve Zavoda za šolstvo v
zvezi z otroki s posebnimi potrebami ter pripravila kar 9 poročil za nova usmerjanja. Vse nove odločbe in strokovna mnenja je predstavljala sodelavcem ter razporede delitve ur dodatne strokovne pomoči redno posodabljala v dogovoru z vodstvom ter vodila evidenco odločb.

Bila je vodja individualiziranega načrta dela za učenca R. G., sodelovala s Pediatrično kliniko v
Ljubljani, spremljala hospitalizacijo, se izobraževala in ustvarjala pogoje na šoli, da bi opremljeni z novimi znanji in ustreznimi prilagoditvami (zmanjšan normativ, stalni spremljevalec,
prostor za umik) zmogli učencu nuditi ustrezno okolje.


Delo z nadarjenimi učenci

V letošnjem šolskem letu je bilo število v prejšnjih letih identificiranih nadarjenih učencev 33.
Za 32 učencev so razredniki kot nosilci IP-ja s pomočjo oddelčnega učiteljskega zbora pripravili IP-je. Pri pripravi IP-ja so si pomagali z razgovorom, ki so ga ob začetku leta opravili z nadarjenimi učenci in njihovimi starši, tam so pregledali lanskoletno evalvacijo ter začrtali
smernice nadaljnjega dela. Vse individualizirane programe sem pregledala, jih spravila v papirnato obliko, opravila formalnosti in jih vrnila učiteljem.
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 smo evalvirali naše izvajanje Koncepta dela z nadarjenimi učenci.
Ti so skupaj s starši izpolnili kratko anketo, ki je na 4-stopenjski lestvici (1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se strinjam, 4 – se popolnoma strinjam) dala rezultate, ki so prikazani v spodnji preglednici. Junija smo na zaključni konferenci evidentirali 5 učencev, in sicer 2 učenki tretjega razreda in 3 učence petega razreda. Veliko več učencev tretjega razreda
izkazuje odličen uspeh, vendar smo se odločili, da odličen uspeh ne bo edini kriterij evidentacije.

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, trend naraščanja zadovoljstva pa se je ustavil.
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.

V letošnjem letu sem s pomočjo nekaterih sodelavk izvedla tabor za nadarjene učence, ki je
potekal med 13. in 15. aprilom 2018 v CŠOD Rak v Rakovem Škocjanu. Tabora se je udeležilo
22 učencev od 6. do 9. razreda. Na taboru so učenci razvijali in raziskovali svojo nadarjenost
ter se jo naučili sprejemati, se urili v razvijanju socialnih veščin, hkrati pa prepletali znanje z
izkušenjskim učenjem. Imeli so se možnost udeležiti različnih delavnic z naslovi Zabavno in
poučno po naravoslovni učni poti (Irena Peteh Kranjc), Igre in izzivi za naše možgančke (Anja
Šircelj Istenič, Martina Hiti), Izdelava mozaika (Jolanda Cerkvenik in Karmen Petrič), Delavnica logike in escape room (zunanji izvajalec) ter se preizkusiti v kanuarjenju in spuščanju z
vrvjo ter strateški igri. 5. aprila 2018 smo 10 nadarjenih učencev peljali na srečanje nadarjenih učencev na OŠ Cerknica, kjer so svoje talente lahko preizkusili na 13 različnih delavnicah.


Status športnika

V tem šolskem letu smo prejeli 6 vlog za status športnika (perspektivnega ali vrhunskega) ali
umetnika (perspektivnega ali vrhunskega), od tega sta bili dve vlogi nepopolni. Zaprosili smo
za dopolnitev vlog, vendar do dopolnitve ni prišlo. Ostalim 4 učencem je bil odobren status
perspektivnega športnika.


Vpis šolskih novincev in priprava staršev

Šolske novince smo vpisovali 15. in 16. februarja 2018. Vpisat se je prišlo 36 otrok. Za štiri
otroke so starši podali vlogo za odložitev šolanja. En bodoči prvošolec se bo prepisal na drugo osnovno šolo zaradi selitve. Od 31 otrok jih bo 20 obiskovalo matično šolo, 11 pa podružnično šolo.
Starše teh otrok smo povabili na dva roditeljska sestanka. Na prvem, 16. 4. 2018, smo jih
seznanili z organizacijo šole in organizacijo dela v 1. razredu, značilnostmi otroka ob vstopu v

šolo, poudarili pomen branja in pripovedovanja pravljic ter nekaj pozornosti namenili tudi
pred opismenjevalnim spretnostim.

Skupaj z razredniki in vzgojiteljicama smo organizirali obisk bodočih prvošolcev v šoli. Tudi
letos je ta obisk potekal tako na matični kot podružnični šoli. Starši 4 učencev so podali vlogo
za odložitev šolanja.

V prihodnjem šolskem letu se bodo iz naše šole izpisali 3 učenci, vpisala pa se bo ena učenka.


Poklicna orientacija

Skozi celotno šolsko leto smo učence in starše informirali z vsebinami karierne orientacije, jih
seznanjali z aktualnimi roki in novostmi. Redno smo posodabljali internetno stran in oglasno
desko.

Septembra smo izvedli tehniški dan Poklici za učence 8. in 9. razreda. Učenci so imeli možnost spoznati dve srednji šoli in njune programe (gimnazija, ekonomski tehnik, tehnik računalništva, strojni tehnik, avtoserviser, orodjar, gozdarski tehnik, zdravstveni tehnik, gozdar,
bolničar negovalec in mizar) ter poklice v nekaterih podjetjih in ustanovah (Vrtec Martina
Krpana, Grifon, NLB Rakek, PP Cerknica, DS Smith, Gostišče Furman, Optika Vesna, Kontim –
hiša številk, Frizerski salon Monika).

a) 8. razred
V 8. razredu je svetovalna delavka pripravila uvodni uri v karierno orientacijo. Na prvi uri so
učenci razmišljali o sebi, svojih sposobnostih, znanjih, veščinah in ugotavljali, kakšna znanja,
izkušnje in navade so potrebne za posamezen poklic, razmišljali smo, kateri poklic bi opravljali …

Junija pa smo učencem predstavili 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.

b) 9. razred
V 9. razredu je svetovalna delavka izvedla 3 ure karierne orientacije, in sicer na temo razmišljanja o sebi, o svojih interesih, na spletni strani Moja izbira so učenci iskali poklice, ki jih zanimajo, skupaj so pregledali razpis in njegovo vsebino …

Vsi učenci 9. razredov so se udeležili individualnega razgovora z svetovalno delavko, kjer so
rešili tudi vprašalnik interesov Kam in kako?
Učence smo povabili na Poklicno tržnico, ki jo je organizirala OŠ Antona Globočnika v Postojni, na Informativo, na šolo pa prišla naša nekdanja učenka Anja Zdovc in s še dvema sošolkama z gimnazije (mednarodna smer) z devetošolci opravila razgovor, pogovor o vpisu v
srednjo šolo.

6. februarja 2018 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.

Marca 2018 smo skupaj z učenci izpolnili vpisne liste, te sem nato z dopisom, priporočeno s
povratnico, poslala na srednjo šolo, na katero se je otrok vpisal. Nato sem otroke spremljala,
jim predlagala morebitne prepise, se zanimala za njihovo možnost vpisa … Učence sem redno seznanjala s številskim stanjem prijav, z možnostjo prenosa prijav ter z omejitvami, z
možnostmi štipendiranja, poziv za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice smo
objavili tudi na šolski spletni strani.


Socialno-ekonomsko področje

Staršem, ki so se obračali na svetovalno delavko in spraševali po možnostih subvencioniranja
prevozov, CŠOD-jev, kosil, malic, smo poslušali in jim pomagali poiskati pomoč … Napotili
smo jih na CSD ali pa jim pomagali izpolniti vlogo za pridobitev sredstev iz Šolskega sklada.
Znotraj projekta Drobtinica smo pomagali 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 osmih vlog se je sestala komisija za subvencioniranje, ki je sredstva razdelila, svetovalna delavka pa je zapisala odločbe o subvencioniranju šole v naravi.

Skozi projekt Botrstvo smo pomagali družini s tremi otroki. Z Rdečim križem Cerknica smo
ustvarili bazo otrok za spomladansko brezplačno letovanje, ki se ga je udeležilo 11 otrok naše
šole, skupaj z učitelji pa smo ustvarili seznam 35 otrok za prihodnja letovanja RK.


Drugo

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:
-

članstvo v kolegiju šole,

-

članstvo v ekipi PP OŠ Rakek,

-

poverjeništvo CZ,

-

predsedovanje volilni komisiji OŠ »Jožeta Krajca« Rakek,

-

vodstvo obeležitve mednarodnega UNECO dneva Svetovni dan kulturne raznolikosti
za dialog in razvoj,

-

izpeljan nacionalni UNESCO projekt Menjaj branje za sanje,

-

vodenje aktiva oddelčnih skupnosti,

-

izvedba delavnice za učitelje – DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI,

-

sodelovanje v Mednarodnih izmenjavah (Checkpoint za Švede, delavnice),

-

torkovi sestanki in priprava nanje,

-

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

-

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

-

priprava ponudbe, oblikovanje knjižic, priprava obrazcev in oblikovanje skupin obveznih in neobveznih izbirnih in predmetov,

-

članstvo v komisiji za delitev učencev bodočih 4. razredov,

-

pomoč pri NPZ-jih,

-

izdaja potrdil o šolanju, izpisov iz evidence,

-

soglasja o zbiranju osebnih podatkov v začetku šolskega leta,

-

vodenje vse dokumentacije v skladu s klasifikacijo in programom Lo.polis – pošta,

-

vodenje interesne dejavnosti prva pomoč in z učenci te dejavnosti osvojeno 3. mesto
v državi,

-

organizacija in izvedba dvodnevnega tabora prve pomoči za učence, ki so obiskovali
ID.

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 2017/2018 (nakup, dar, stari fond) je 126
enot gradiva. Število vseh knjižnih enot, vpisanih v program COBBIS, je 15403. V arhivu se
nahaja 564 enot knjižnega gradiva.

V letošnjem šolskem letu smo vpisali v program COBISS vse učbenike, ki se nahajajo v učbeniškem skladu, skupaj 1767 učbenikov.

IZUM je izvedel konverzijo in vnos fiksne cene 5,86 € za vse knjižnično gradivo (razen serijskih publikacij in učbenikov v US) do 31. 8. 2017.

Prirast neknjižnega gradiva:
CD-ROM
0

CD
0

Videokasete Avdiokasete
0
0

DVD
3

Skupno število enot neknjižnega gradiva:
CD-ROM
99

CD
90

Videokasete Avdiokasete
240
89

DVD
84

Revije in časopisi: 27
Skupno število izposojenih knjig je 2245.
Obisk:
– Rakek:

1520

– Unec:

435

– Skupaj:

1955

V šolskem letu 2017/2018 smo poskrbeli za prirast knjižničnega gradiva tako na matični šoli
kot PŠ Unec, in sicer v vrednosti 924,82 € za obe šoli.

Največ je bilo izposojenih leposlovnih knjig za starostno stopnjo cicibani in pionirji.

Izposoja je potekala po urniku, na Uncu ob petkih.

Učbeniški sklad
Učbenike si je v preteklem šolskem letu izposodilo 275 učencev.

Bibliopedagoško delo
V šolskem letu je bilo izvedenih:
– na matični šoli Rakek:
– na PŠ Unec:

41 PU KIZ
9 PU KIZ
Skupaj: 50 ur

Bralna značka za 6.–9. razred
Pri prebiranju knjig za bralno značko je sodelovalo 39 učencev, bralno značko pa je osvojilo
34 učencev.
Zlato bralno značko je osvojilo 5 učencev. Vsi so dobili knjižne nagrade Društva BZ Slovenije
in so se 1. 6. 2018 udeležili nagradnega izleta v Ljubljano v organizaciji agencije FUN TURA.
V KD Cerknica jim je 5. 6. 2018 priznanja podelil glasbenik Rok Trkaj.

P. DELO RAČUNALNIČARJA

V šolskem letu 2017/18 je bilo opravljeno veliko dela na različnih področjih:


LoPolis – elektronsko vodenje dnevnikov
V letošnjem šolskem letu smo prešli na novo aplikacijo LoPolis (spletna verzija –
http://novi.lopolis.si/). V ta namen sem pred začetkom novega šolskega leta izvedla izobraževanje za učitelje za delo z novim LoPolisom. V sklopu elektronskega vodenja dnevnikov sem čez celotno šolsko leto izvajala naslednje dejavnosti: vnašanje novih uporabnikov, pregled in popravila napak, urejanje statusov učencev, spreminjanje urnika in administrativno urejanje podatkov. Ker je bilo okolje novo so nekateri učitelji pri uporabi LoPolisa potrebovali več pomoči. Določena dokumentacija (OPB, interesne dejavnosti) pa je
tudi v letošnjem šolskem letu ostala v papirni obliki. Poleg navedenega sem se za LoPolis
tudi izobraževala in ves čas kontaktirala z osebjem LoPolisa, obenem pa pomagala pomočnici pri administraciji.
Za prihodnje šolsko leto se v LoPolisu načrtuje vodenje celotne dokumentacije.



Spletna stran
o Urejala sem šolsko spletno stran (dodajala prispevke in urejala podatke).
o Učiteljem sem nudila pomoč pri pisanju prispevkov za spletno stran.
o Ker se je v preteklih letih nabralo precejšnje število fotografij, sem pričela z arhiviranjem fotografij s spletne stani na zunanji disk.



Uporaba IKT tehnologije
o Učiteljem se pomagala pri uporabi IKT tehnologije in uporabi programske opreme.
o Pred e-vrednotenjem nacionalnega preverjanja znanja sem izvedla dve delavnici,
na kateri so se učitelji seznanili z novim okoljem programa za e-vrednotenje.

o Za nogometni turnir, ki ga je šola organizirala v mescu maju, sem pripravila in oblikovala priznanja za sodelujoče ekipe.
o Z učiteljico likovne umetnosti sva pripravili in oblikovali pohvale za izjemen učni
uspeh.
o Ob koncu šolskega leta sem učiteljem pomagala pri tiskanju pohval, spričeval in
drugih dokumentov.


Spletna učilnica oz. spletna zbornica
Spletno zbornico smo uvedli v šolskem letu 2016/2017, z njeno uporabo pa smo nadaljevali tudi v letu 2017/2018. V spletni zbornici so zbrani vsi obrazci, ki jih učitelji in vodstvo
šole potrebujejo pri svojem delu, zato sem opravljala vzdrževanje spletne zbornice, dodajala in urejala uporabnike ter dodajala nove dokumente. Administracijo uporabniških
imen in gesel sem opravila v MDM imeniku.
Poleg spletne zbornice učiteljica Anita Šen za namen kolesarskega izpita uporablja še
spletne učilnice sio.si. Vsem učencem 5. razreda sem predhodno dodelila uporabniška
imena in gesla, ki sem jih prav tako ustvarila v MDM imeniku.



Nabava nove računalniške opreme (našteti samo večji izdatki, vzdrževalna oprema in
potrošni material nista vključena)
o Prenosnik Dell za učiteljico 4. razreda.
o Monitor za tajništvo šole;
o Tiskalnik za svetovalno delavko in računovodstvo;
o Prenosnik HP EliteBook za potrebne knjižnice (prenosnik se uporablja za izposojo
tako na matični kot tudi na podružnični šoli). Stacionarni računalnik, ki ga je pred
tem uporabljala knjižničarka sem formatirala in na novo naložila operacijski sistem.
Računalnik sedaj uporabljajo učenci v knjižnici.
o V kabinetu tehnike sem postavila dodatno WI-FI točko, saj je bila povezava na tem
delu šole slaba.
o S SSD diskom sem nadgradila prenosni računalnik pomočnice ravnateljice in svetovalne delavke (za kopijo podatkov je poskrbelo podjetje Ekoknap d.o.o.).

Preko razpisa SIO 2020 smo kupili:
o 2 prenosnika za učiteljici slovenskega in angleškega jezika,
o 1 projektor,
o 2 monitorja,
o 1 stacionarni računalnik (zamenjali smo zelo dotrajan računalnik v kabinetu 1. triade).


Podružnična šola Unec
o V zbornici na PŠ Unec sem v sodelovanju s podjetjem Ekoknap d.o.o. vzpostavila
mrežno tiskanje na fotokopirnem stroju.
o S SSD diskom sem nadgradila prenosni računalnik učiteljice 1. razreda.
o Opravila sem menjavo monitorja v učilnici 3. razreda, ki smo ga kupili preko razpisa
SIO 2020.

Z mesecem marcem smo s podjetjem Ekoknap d.o.o. sklenili vzdrževalno pogodbo, s katero
smo dosegli, da podjetje skrbi za dodano varnostno kopijo podatkov na strežniku, vzdržuje
server in skrbi za njegovo posodabljanje. Enkrat mesečno pride v sklopu pogodbe serviser, ki
pregleda računalnike v vodstvu oz. ureja stvari po dogovoru. Na strežnik njihovega podjetja
smo tudi preselili šolsko spletno stran.

V začetku prihodnjega šolskega leta uvajamo uporabo Office 365, v ta namen bom v mesecu
avgustu organizirala dve delavnici za učitelje, na kateri se bodo seznanili z uporabo Office
365.

Načrtuje se tudi nadgradnja računalniške učilnice, zato smo v mesecu maju v okviru 2. nabave razpisa SIO 2020 naročili 15 stacionarnih računalnikov, za potrebe učiteljev pa še dva projektorja in en prenosni računalnik. Pred pričetkom novega šolskega leta bomo zamenjali tudi
program za evidenco delovnega časa.

R. ŠOLSKA PREHRANA

V šolskem letu 2017/18 se je v šolski kuhinji na Rakeku dnevno pripravljalo:


25 zajtrkov za učence jutranjega varstva,



250 malic za učence od 1. do 9. razreda,



211 kosil (od tega 33 za PŠ Unec),



45 popoldanskih malic,



3 kosila za delavce šole,



4 tople malice za učitelje.

PŠ Unec: 33 malic in 10 zajtrkov, 16 popoldanskih malic (pripravljajo sami).

* Diete (na podlagi zdravniškega potrdila):
-

alergija na arašide (1. a),

-

alergija na laktozo 4 x (1. a; 6. a; 2. a; 7. a),

-

alergija na jajca (3. b),

-

alergija na jajca in oreščke (2. a),

-

alergija na med in arašide (6. b).

* Drugo:
-

8 brezmesnih malic, 4 kosila,

Dva učenca (5. a in 8. a) na šoli nista prejemala nobenega obroka, ostali učenci pa so imeli v
šoli vsaj enega. Število malic in kosil se med letom ni bistveno spreminjalo.

Cene obrokov šolske prehrane so ostale enake, kot so bile sprejete na svetu šole 31. 8. 2012
(kosila). Na podlagi sklepa 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€).

Jedilnik sem načrtovala za 14 dni naprej v sodelovanju s kuharicama Marijo Hiti in Zdravko
Penko. Pri načrtovanju jedilnikov sem upoštevala smernice zdrave prehrane, energijsko in
hranilno ter zdravstveno ustreznost ponujenih obrokov, želje otrok, prilagoditve jedilnika

glede na dejavnosti (športni dan …). V letošnjem šolskem letu smo opazili, da otroci še vedno
odklanjajo druge vrste kruha (polnozrnati, ovseni, rženi ,..), zato je ob tovrstni ponudbi za
malico veliko odpadkov. Kadar je za malico beli kruh, odpadkov ni oziroma jih je malo. V mesecu februarju smo izvedli anketo o šolski prehrani v elektronski obliki za vse učence. Učenci
so s šolsko prehrano večinoma zadovoljni, starejšim učencev je hrane včasih premalo in je
mrzla (mlečni zdrob), večkrat si želijo hamburger, pico, hot dog.

Jedilnik je bil objavljen na šolski spletni strani, diete pa smo učencem dali v pisni obliki in
kuharicam v kuhinjo.

Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili vključeni v projekt Šolska shema sadja in zelenjave. V
ta namen so od 6. septembra 2017 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 34 delitev sadja in zelenjave. Učence smo s tem še dodatno spodbujali k uživanju le-tega. Vzporedno s tem so vse leto potekale promocijske aktivnosti v zvezi s projektom.

V petek, 17. novembra 2017, smo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk, pri čemer smo vsa
živila nabavili od slovenskih proizvajalcev, med pa so nam donirali lokalni čebelarji.

V mesecu juniju (4.– 8. 6. 2018) smo za 20 švedskih učencev in 3 spremljevalce pripravljali
malico in kosila s poudarkom na slovenski kulinariki.

Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali pri pripravi pogostitve za valeto.

S 13. decembrom 2014 se je pričela uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju
informacij o živilih potrošnikom. Ena izmed zahtev le-te je tudi obvezno označevanje alergenov v šolah, zato smo šolski jedilnik, objavljen na šolski spletni strani in na oglasni deski v
jedilnici, začeli s tem datumom označevati z alergeni. Učencem z alergijami smo kot doslej
pripravljali dietni jedilnik. Z junijem 2015 smo še dodatno označevali vrsto glutena (pšenični,
ovseni, rženi, ječmenov) in vrsto oreščkov (mandlji, lešniki, orehi).
Izobraževanje za kuharice in vodjo šolske prehrane v zvezi s HACCAP sistemom je na šoli izvedla gospa Sonja Čeferin Tomaš iz podjetja Tris svetovanje dne 25. 8. 2017.

V letošnjem šolskem letu smo imeli s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška
29, (san. inž. gospa Irena Todorovič) en sanitarni pregled na centralni šoli in PŠ Unec (5. 12.
2017). Sanitarna inženirka je opravila kontrolo higiensko 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
25
244

Unec
10
33

205
(od tega 33 za PŠ Unec)
61
(od tega 16 za PŠ Unec)
4
3

Skupaj
35
277
205
61
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, srečanja znotraj mednarodnih izmenjav.

Za starše smo pripravili naslednja predavanja:
 18. 12. 2017 – Čigava odgovornost so otrokove pravice (organizacija UNICEF).


6. 02. 2018 - Pomagajmo otrokom pri premagovanju učnih težav (za starše učencev
1. razreda, izvajalka Martina Hiti)

 15. 03. 2018 – Kaj je učenje (za starše učencev 3. in 4. razreda, izvajalka Tjaša Prudič)
 19. 4. 2018 – Rdeča luč za starše (zavod Varna pot)

Delavnice in predavanja so bila slabo obiskana, vendar pa so bili starši, ki so se jih udeležili, z
njimi zelo zadovoljni.

Š. PRIPRAVNIŠTVO, PEDAGOŠKA PRAKSA, NAZIVI, HOSPITACIJE

V šolskem letu 2017/2018 sta študentsko prakso na šoli opravljali dve študentki:
DATUM
13. 11.–29. 11. 2017
7. 12.–15. 12. 2017
5. 3.–9. 3. 2018

april 2018

ŠTUDENTKA
Špela Šajn

Marina Klačinski

FAKULTETA
Razredni pouk, Pedagoška
fakulteta v Ljubljani (2. letnik)
2-tedenska praksa angleščine/mag. študijski program
2. stopnje Razredni pouk,
Pedagoška fakulteta v Ljubljani (1. letnik)

MENTORICA
Suzana Rebec

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 in učitelji so večkrat predstavili delo na šoli v člankih (mednarodni
projekti, dobrodelne akcije, prireditve …) v Slivniških razgledih in drugih medijih.

Investicije: nakupili smo nekaj drobnega inventarja, in sicer kot dopolnitev inventarja za obe
kuhinji (krožniki, pladnji, skodelice, kozarci, jedilne žlice), z novimi kuhalnimi ploščami in
pečicami opremili gospodinjsko učilnico ter z donacijo pridobili odbojkarske in nogometne
žoge.

Z. PRILOGE
POROČILA VODIJ AKTIVOV

POROČILO O DELU AKTIVA 1. TRIADE
ZA ŠOLSKO LET0 2017/2018

Članice aktiva 1. triade smo bile učiteljice in vzgojiteljica, ki poučujemo na matični šoli na
Rakeku in Podružnični šoli na Uncu: Nina Granfola, Marta Čuk, Suzana Rebec, Vida Rovan,
Tatjana Svet, Špela Mramor in Brigita Modic.

V šolskem letu 2017/18 smo se sestale štirikrat. Mesečno smo realizacijo aktivnosti za pretekli mesec ter 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 2018/19. Poleg tega smo pregledale in potrdile učbenike in delovne
zvezke ter drugo gradivo za naslednje šolsko leto.

Udeleževale smo se izobraževanj v lastni režiji in izobraževanj, ki so bila organizirana na naši
šoli. 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 čez leto popestrile naše hodnike, poskrbele za dekoracijo po hodnikih
šole in na oknih učilnic, nekajkrat letno smo 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 dekoracije, ki so v zimskih mesecih
krasile hodnike šole na Podružnični šoli, na Rakeku pa so izdelali snežake. Prvošolci in drugošolci so na matični šoli pripravili nastop za starše, na podružnični šoli pa so organizirali prireditev za krajane Pozdrav pomladi.
V šolskem letu 2017/18 smo realizirale vse planirane dneve dejavnosti in aktivnosti, načrtovane v LDN. Zaradi vremenskih ali organizacijskih razlogov pa so se nekatere dejavnosti pre-

maknile v naslednji mesec (na ND oziroma TD šolski ekovrt na Uncu so bile v juniju neplanirano izvedene izjemno kvalitetne delavnice, ki so nam bile ponujene brezplačno).

Rakek, 22. 6. 2018

zapisala: Suzana Rebec

POROČILO O DELU AKTIVA 2. TRIADE
ZA ŠOLSKO LET0 2017/2018
Članice aktiva 2. triade smo bile Teja Milharčič, Julija Bombač, Emiljana Baraga in Simona
Meden.

V šolskem letu 2017/2018 smo se sestale 4-krat, sicer smo mesečno realizacijo aktivnosti za
pretekli in načrtovanje za prihodnji mesec usklajevale preko elektronske pošte. Na uvodnem
aktivu smo za posamezne predmete pregledale in uskladile merila za ocenjevanje znanja. V
mesecu marcu smo na aktivu pregledale klasifikacije ciljev znanja različnih avtorjev. Po učnem načrtu smo pregledale cilje in standarde znanja ter ugotavljale, v kolikšni meri so zajeti v
učbenikih in delovnih zvezkih, ki jih uporabljamo pri pouku. Izbrale smo učbenike, delovne
zvezke in ostale potrebščine ter načrtovale dneve dejavnosti in aktivnosti za naslednje šolsko
leto.

Po mesečnih planiranjih so se nekatere dejavnosti premaknile v naslednji mesec zaradi vremenskih ali organizacijskih vzrokov. Sicer so bili vsi načrtovani dnevi dejavnosti, aktivnosti,
projektni teden v CŠOD Lipa za 4. razreda ter letna šola v naravi za 5. razreda izpeljani in realizirani.

Aktivno smo sodelovali v šolskih projektih, na različnih tekmovanjih, humanitarnih akcijah ter
obeležili izbrane Unesco dneve.

Udeležile smo se različnih izobraževanj organiziranih znotraj in izven šole.
Po potrebi smo sodelovale z ostalimi aktivi na šoli.
V šolskem letu 2018/2019 bo vodja aktiva 2. triade ga. Emilijana Baraga.

Rakek, 26. 6. 2018

zapisala: Teja Milharčič

POROČILO O DELU AKTIVA ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA
ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Učitelji v oddelkih podaljšanega bivanja: Liljana Intihar, Marija Opeka, Martin Rihtar, Petra
Mikše, Tina Milavec, Anita Šen, Špela Mramor, Nastasja Škerlj- Grat nadomestila Janeza Radivo, Ida Marušič.

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 računalniški učilnici. V PŠ Unec pa
na šolskem vrtu (igrala), v telovadnici in na igrišču pri gasilskem domu, v zimskem času na
brežini v bližini šole ter v učilnici ali na sprehodih. Velik poudarek smo dali gibanju neusmerjenemu gibanju, če se le da, na prostem, saj učenci po dopoldanskem vodenem delu
potrebujejo veliko fizične sprostitve.

Za izvajanje sprostitvenih dejavnosti smo z donacijo City parka Ljubljana v septembru 2017
dobili 30 žog za nogomet in rokomet. Vodja posameznega oddelka PB je nabavil material, ki
ga potrebuje, v vrednosti 25 €.

V okviru ustvarjalnega preživljanja prostega časa smo likovno ustvarjali glede na letne čase,
praznike in druge pomembnejše dneve. Izdelovali smo tematske izdelke glede na letni čas
(buče, noč čarovnic, adventni venčki, snežinke, smrečice...)

V okviru tedna otroka smo pod vodstvom Anite Šen in Janeza Radiva izpeljali športne aktivnosti ob Tednu otroka na stadionu.

Vse skupine OPB na matični šoli in na podružnični šoli so samostojno ali skupaj z ostalimi
sodelovale pri krasitvi šole pred božično-novoletnimi prazniki. Ob koncu šolskega leta smo
izpeljali vodne igre na travniku pred zbornico. V zadnjem tednu smo odpeljali 99 otrok na
ogled filma Medvedek Paddington v Kolosej.

1.skupina: V oddelku podaljšanega bivanja smo brali pravljice, barvali pobarvanke, reševali
miselne igre, zgibali papir, izvedli verižno reakcijo iz lesenih palčk, izrezovali buče in pobrali
ter posušili vsa semena, se učili zavezovati čevlje na modelu, risali z barvnimi kredami, izdelali smo lutke, katapulte, okostnjake, duhce, rožice za mamice, velikonočne pajke, živalice iz
divjega kostanja. Obeležili smo svetovni dan Prve pomoči in Voda. Sodelovali smo tudi v humanitarni akciji NIVEA – Modro srce.
2. skupina: Učenci so veliko risali in barvali, lepili in zgibali. Reševali smo miselne uganke,
skrite risbe in križanke. Sodelovali smo na natečaju Nivea. Z modrimi srčki smo okrasili okna v
jedilnici in s tem popestrili izgled šole. Obeležili smo svetovni Dan žena. Izdelali smo magnetke in jih na ta dan delili ženskam. Sodelovali smo v Unicefovem projektu Punčka z dnevnikom. Učiteljica je izdelala punčko. Punčko so otroci odnašali domov in v njenem imenu pisali
dnevnik. Na ta način se je poleg dobrodelnosti razvijala tudi bralna pismenost. V maju smo
punčko z dnevnikom poslali na razstavo. Veliko časa smo preživeli na prostem.
3. skupina: V tretjem razredu so se v času decembrskih praznikov ustvarjale risbe z božičnimi
motivi, izdelovali voščilnice za novo leto in izdelovali so zvezdice. Natančnost in koncentracija
se je urila pri barvanju mandal. Ob lepem vremenu se je šlo v bližnji gozd, kjer so se učenci
igrali skrivalnice. Prav tako so šli občasno na krajše sprehode po okolici. Med sprehodi so peli
slovenske pesmice ali reševali miselne uganke. Na dvorišču so razvijali motoriko preko različnih vaj; hodili so s hoduljami, skakali čez kolebnico, se igrali z loparjem in usvajali različne
spretnosti z žogo. Igrali so se tudi stare slovenske igre s kredo kot je Ristanc in Zemljo krast.
Udeležili so se natečaja Nivea - modro srce. Izdelovali so čestitke za 8. marec. Ustvarjali z
jesenskimi plodovi in ustvarjali zvočno pravljico.
4. skupina: V 4. skupini OPB smo letos velik poudarek posvetili reševanju in sestavljanju križank in ugank, iskanje skrivnih predmetov. V mesecu maju smo sodelovali pri strateških
igrah. Likovno smo ustvarjali pri oblikovanju dekoracije glede na praznike in letne čase v raz-

redu 4.a in na hodniku 2. triade. Učenci so sodelovali za natečaj Nivea, likovno so ustvarjali
tudi na temo projekta Sheme šolskega sadja in zelenjave.

Poudarek smo dali predvsem gibanju in športnim aktivnostim v okviru sprostitvene dejavnosti, saj učenci glede na šolske obremenitve to močno potrebujejo, da lahko normalno delajo
pri samostojnem učenju oz. pisanju domačih nalog.

Unec: V podaljšanem bivanju na Uncu je bilo celo šolsko leto vključenih 33 otrok od 1. do 3.
razreda. Dejavnosti so bile realizirane po urniku za OPB.

Pri sprostitvenih dejavnostih so se zelo radi igrali s kockami. Sestavljali in izdelali so različne
konstrukcije. Iz kock je nastala tudi predstava Titanik, v nadaljevanjih. Zelo radi so se med
seboj družili in igrali družabne igre: šah, Človek ne jezi se (v različnih verzijah) ter s kartami
Yugioh. Pravila pri družabnih igrah so v večini upoštevali. V knjižnici smo si sposodili enciklopedije in poučne knjige, se ob njih pogovarjali in ugotavljali značilnosti določenih vsebin. Nastalo je tudi nekaj unikatnih izdelkov iz naravnega materiala.

Še prav posebej pa so bili navdušeni in izvirni pri predstavah, ki so se izvajale ob petkih. Tako
so nam učenci pobližje predstavili instrumente: harmoniko, klavir in violino. Zanimivo predstavljeni so bili tudi športi in rekvziti s katerimi se učenci v prostem času ukvarjajo (karate,
gorsko kolesarjenje, umetnostno drsanje itd.). Sami so se organizirali in izvedli po skupinicah
lutkovne predstave, glasbene koncerte...

Pohvale vredno je, da so pri tem sodelovali tudi tisti učenci, ki so pri pouku tihi, plahi.
Kadar je bilo vreme primerno smo odšli na igrišče pri gasilskem domu in z različnimi športnimi rekviziti preživeli prijetno športno urico. Na šolskem vrtu pa so se igrali na igralih, najraje
pa so se igrali nogomet.

Učenci so bili pri dejavnostih zelo ustvarjalni, delovni in izkazovali medsebojno pomoč.

Rakek, 27.6.2018

za aktiv učiteljev OPB
Petra Mikše

POROČILO DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA
ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Učitelji v družboslovnem aktivu: Cerkvenik Jolanda, Debevc Metoda, Drobnič Urška, Milavec
Tina, Mikše Petra, Prelesnik Gabrijela, Sterle Lea, Podobnikar Mojca, Šircelj Istenič Anja

Sestanki družboslovnega aktiva
V letošnjem šolskem letu smo se sestali:
-

avgusta 2017 – planiranje LDN za šolsko leto 2017/2018 in usklajevanje meril za ocenjevanje;

-

februarja 2018 – analiza (učnega) uspeha v prvem ocenjevalnem obdobju;

-

junija 2018 – planiranje LDN za šolsko leto 2018/2019.

Načrtovanje in izvedba
Na sestankih smo načrtovali dneve dejavnosti, tekmovanja, dejavnosti v okviru Unesca, koordinirali delo s področja organizacije življenja in dela v šoli, reševali skupne vsebinske probleme, usklajevali merila ocenjevanja, podajali predloge ravnateljici.

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.
Vse vsebine, ki smo jih načrtovali po letnem delovnem načrtu, so bile realizirane.

Dosežki
Člani družboslovnega aktiva smo v letošnjem letu sodelovali na naslednjih tekmovanjih in
natečajih:
1. Na šolskem Cankarjevem tekmovanju, ki je bilo 12. 12. 2017, so bronasta Cankarjeva
priznanja dosegli:
-

Zoja Rea Nagode, 6. b (mentorica Mojca Podobnikar),

-

Žak Strle, 7. a (mentorica Mojca Podobnikar),

-

Ema Zdovc, 8. a (mentorica Metoda Debevc),

-

Zala Stražišar, 9. a (mentorica Metoda Debevc).

2. Sodelovanje na natečaju Lidice 2018 (mentorica Petra Mikše).

3. Na območnem Cankarjevem tekmovanju, ki je bilo 24. 1. 2018 na Vrhniki, sta srebrno
Cankarjevo priznanje dosegli:
-

Ema Zdovc, 8. a,

-

Zala Stražišar, 9. a (mentorica Metoda Debevc).

4. Na državnem tekmovanju Zlata kuhalnica so učenke dosegle bronasto priznanje
(mentorica Gabi Prelesnik).
5. Tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov »Pastirčkova pesem 2018« – uvrstitev na regijski nivo (mentorica Tina Milavec).
6. Na regijskem tekmovanju Zlata kuhalnica so učenke (Ana Benčan, Klara Potužak in
Ema Zdovc) dosegle zlato priznanje in se uvrstile na državno tekmovanje, ki bo oktobra 2018 (mentorica Gabi Prelesnik).
7. Na mednarodnem glasbenem tekmovanju »Veseli veter« v Ljubljani so člani mladinskega pevskega zbora dosegli 3. mesto (mentorica Tina Milavec).
8. Na državnem srečanju mladih zgodovinarjev je 5 učenk (Adrijana Frank, Ana Mlinar,
Lina Pakiž, Živa Turšič Ivančič, Lara Ferjančič in Tia Vukelič) doseglo srebrno priznanje
(mentorica Jolanda Cerkvenik).
9. Na šolskem tekmovanju iz angleščine je bronasto priznanje doseglo 8 učencev: Lina
Pakiž, Zala Stražišar, Tia Vukelič, Luka Stražišar, Lara Ferjančič, Nik Jakob Kogej, Aljaž
Škufca in Klei Nagode, vsi učenci 9. a razreda (mentorica Urška Drobnič).
10. Na regijsko tekmovanje, ki je bilo 18. 1. 2017 na OŠ Idrija, so se uvrstile 3 učenke (Zala
Stražišar, Lina Pakiž in Tia Vukelič). Zala Stražišar je dosegla srebrno priznanje (mentorica Urška Drobnič).
11. Aprila 2018 je bila izvedena 36. Petkovškova kolonija (mentorica Petra Mikše).
12. Na državnem tekmovanju Plakat miru je učenka Zarja Ileršič dosegla 1. mesto (mentorica Petra Mikše).
13. Bralne značke:
 Izvedena je bila angleška bralna značka v 8. in 9. razredu (mentorici Urška
Drobnič in Metoda Debevc).
 Izvedena je bila angleška bralna značka v 4. in 5. razredu (mentorica Gabi Prelesnik).
 Izvedena je bila nemška bralna značka za učence od 4. do 9. razreda (mentorica Anja Šircelj Istenič).

Sodelovanje pri krožkih, projektih, izmenjavah in nadstandardnih programih
Člani družboslovnega aktiva smo v šolskem letu 2017/2018 sodelovali pri različnih krožkih,
projektih na ravni šole ter na nacionalni ravni.
 Kuharski krožek (Gabi Prelesnik)
 Likovni krožek (Petra Mikše)
 Rakek ima talent (Urška Drobnič)
 Ustvarjalni krožek (Jolanda Cerkvenik)
 Miklavžev sejem (Jolanda Cerkvenik)
 Šolsko glasilo Utrinki (Metoda Debevc)
 Šolski orkester (Tina Milavec)
 Projekt Objem (Tjaša Prudič, Anita Knez, Vida Rovan, Lea Sterle, Emilijana Baraga,
Mojca Podobnikar)
 Beremo s Tačkami pomagačkami (Lea Sterle)
 Dramski krožek (Mojca Podobnikar)
 Svetovni dan filozofije (Mojca Podobnikar)

Sodelovali smo pri obeležitvi svetovnih dni.
Aktivni smo bili tudi pri mednarodnih izmenjavah:
 Erasmus + (Bolgarija, Romunija, mentorici Lea Sterle, Petra Mikše)
 Švedska (Urška Drobnič, Jolanda Cerkvenik)

Rakek, 26. junij 2018

zapisala: Tina Milavec,
vodja družboslovnega aktiva

POROČILO NARAVOSLOVNEGA AKTIVA
ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018
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. 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. Planirali smo tehniške dneve, naravoslovne dneve za šolsko leto 2018/19, dopolnili ostale dejavnosti v LDN za šolsko leto 2018/19. Potrdili smo predlog organizacije skupnih govorilnih ur in roditeljskih sestankov za šolsko leto 2018/19, ki ga je v
razpravljanje dala ga. ravnateljica.
 Izpeljali smo vse načrtovane dneve dejavnosti iz letnega delovnega načrta.
 Po planu smo izvajali interesne dejavnosti in izpeljali šolska tekmovanja ter zaradi
uspešnosti peljali učence tudi na državna tekmovanja.
Na področju naravoslovja je bilo v letošnjem letu doseženih 7 zlatih priznanj (1 iz fizike, 3 iz razvedrilne matematike, 1 iz matematike, 2 iz znanja o sladkorni bolezni), 24
srebrnih priznanj (iz matematike, biologije, fizike, razvedrilne matematike, kemije, iz
znanja o sladkorni bolezni in iz konstruktorstva) ter 62 bronastih priznanj. Trije učenci
so dobili diamantni kenguru za doseženo bronasto priznanje iz matematike v vseh
devetih letih šolanja.
 Po planu smo izpeljali šolo v naravi za 7. in 8. razred (CŠOD Breženka, CŠOD Ajda).
 Martin Rihtar je s tremi učenci 9.a izvedel projektno nalogo z naslovom Vozilo na veter, pri kateri so izdelali jadrnico. S projektno nalogo so na državnem tekmovanju v
Mariboru osvojili srebrno priznanje. Jadrnica je bila predstavljena tudi na izmenjavi v
okviru Erasmus +.
 Sodelovali smo pri izmenjavi v okviru Erasmus + (Martin Rihtar – jadrnica), pri izmenjavi s Švedsko ( M. Opeka, L. Intihar, A. Šlajnar, M. Rihtar z delavnicami v okviru tehniškega dne), pri projektu doživljajska pedagogika (A. Šlajnar s projektom Vzgajamo
zelišča), na taboru za nadarjene (I. P. Kranjc), v UNESCO nacionalnih projektih (A.
Šlajnar - Otroštvo podaja roko modrosti, A. Šlajnar - Pošljimo sapico prijateljstva, A.

Šlajnar - Vzgajamo zelišča), v projektu Objem (vsi), A. Šlajnar pa je vodila šolski projekt Prostovoljstvo.
 Obeležili smo vse svetovne dneve, ki so bili planirani v LDN.
 Sodelovali smo z Notranjskim regijskim parkom, Območnim združenjem RK Cerknica,
ZD Cerknica, Domom starejših občanov Cerknica, društvom Klasje Cerknica, društvom
upokojencev Rakek.
 Skozi vse leto je potekala shema sadja in zelenjave (M. Opeka).

V naslednjem letu bo vodja naravoslovnega aktiva Martin Rihtar.

Rakek, 22. 6. 2018

Vodja naravoslovnega aktiva:
Antonija Šlajnar

POROČILO AKTIVA ŠPORT
ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

V aktiv predmeta šport smo bili vključeni učitelji ŠVZ: Tomaž Lulik, Polona Klopčič in Matjaž
Brajer, ki je do konca oktobra 2017 nadomeščal bolniško odsotnega Tomaža Lulika.

Na začetku šolskega leta smo skupaj načrtovali delo. Pregledali smo 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 za izvedbo dni dejavnosti, šolskih projektov (projekt Unesco) in drugih dni dejavnosti ter prireditev na naši šoli. Sodelovali pa smo tudi pri organizaciji
plesnega dela valete, z učenci smo izvedli plesni tečaj, kar pri pouku športa.

Redne ure predmeta šport so bile v vseh oddelkih realizirane po vsebini in po obsegu, tako
kot je bilo načrtovano v LDN.

Sestanke aktiva ŠPO smo imeli ob sredah 2. šolsko uro, kjer smo opravili mesečni pregled
dejavnosti in načrtovali delo za naslednji mesec. Obravnavali smo tudi tekočo problematiko
in zapisnike aktiva sproti oddajala. O vseh opravljenih aktivnostih in načrtovanju smo poročali na torkovih sestankih pedagoškega zbora.

V vsakem oddelku je bilo v šolskem letu izvedenih tudi 5 športnih dni, kot je bilo načrtovano
v LDN. Zaradi zahtevnih vremenskih razmer, smo morali kar nekaj športnih dni prestaviti,
vendar na koncu je bilo vse izvedeno. Zaradi težav s spremljevalci pri izvedbi športnih dni
smo se znotraj aktiva odločili, da bomo v šolskem letu 2018-2019 samo 1 športni dan izvedli
istočasno za vse oddelke šole. Vse ostale dneve dejavnosti bomo delili po oddelkih.

V vseh oddelkih na šoli smo izvedli testiranje za Športno vzgojni karton. Pregledala in evalvirala sva tudi rezultate obdelave Športno vzgojnega kartona. Znotraj aktiva sva se odločila, da

bova analizo rezultatov ŠVK skupaj z učenci opravila septembra, saj bova na podlagi le tega,
pri posameznikih načrtovali delo preko celega šolskega leta.

Z učenci smo sodelovali na šolskih športnih tekmovanjih v namiznem tenisu (naša šola je
organizirala tudi šolsko področno tekmovanje); odbojki in mali odbojki; nogometu in malem
nogometu (dečki) in lokostrelstvu.

Vključevali smo se tudi v ostale projekte in prireditve: Maistrov pohod; Unesco (obeležitve
dni); Žogarija, kjer so se učenci naše šole uvrstili na finale (na tekmovanju, ki se je izvajalo
maja v Cerknici so zasedli namreč 1. mesto), ki bo potekalo septembra 2018.
Učencem in učenkam so bile ponujene in izvedene tudi naslednje interesne dejavnosti: namizni tenis, košarka, nogomet, igre z žogo, mali rokomet, šah in ritmična gimnastika, del leta
pa tudi judo.

Prvi triadi smo nudili strokovno pomoč pri izvedbi športnih dni in projektu Naučimo se plavati, pri vseh ostalih razredih pa smo izvedli vsakoletno preverjanje znanja plavanja.

Povezovali smo se tudi z društvi v lokalni skupnosti: Ping pong klub Rakek, Nogometni klub
Rakek; Lokostrelski klub Mins; 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 2017/2018 in učencem pokrili vse stroške pri prevozih
na ŠŠT, del stroškov pri tečajih plavanja, programe v okviru programa Zlati sonček in Krpan in
del sredstev pri izvedbi zimske ter letne šole v naravi.

Uspešno smo se povezovali po vertikali, sodelovali smo z učitelji drugih strokovnih aktivov in
triad (dogovor o obveznostih učiteljev in učencev pri udeležbi na ŠŠT). Hkrati smo pripravili,
izvedli in evalvirali programe za delo z nadarjenimi učenci in učenci s posebnimi potrebami.

Rakek, 22. 6. 2018
Polona Klopčič, prof. ŠVZ
Tomaž Lulik, prof. ŠVZ

POROČILO AKTIVA DSP
ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

1. Vodja in članice aktiva

V šolskem letu 2017/18 je bila vodja aktiva Anja Šircelj Istenič.
Članice aktiva so:
 Martina Hiti
 Tjaša Prudič
 Anja Šircelj Istenič

V tem šolskem letu so dodatno strokovno pomoč izvajale tudi Irena Mele, Antonija Šlajnar,
Urška Drobnič, Irena Peteh Kranjc, Emiljana Baraga, Julija Bombač, Špela Mramor, Marta
Čuk, Mojca Podobnikar, Simona Meden in Brigita Modic.

2. Realizacija osnovnih / poglavitnih dejavnosti

Tekom šolskega leta smo uspešno realizirale vse naše osnovne naloge in dejavnosti:
 koordinacija dela z učenci s PP, izvajanje ur dodatne strokovne pomoči in spremljanje
njihovega napredka,
 priprava individualiziranih programov, poročil o otroku (namenjena zunanjim institucijam) in evalvacij za učence z DSP,
 sklicevanje sestankov strokovnih skupin ter sodelovanje z učitelji, s starši in z zunanjimi institucijami (Zavod za šolstvo, Svetovalni center, CSD …),
 priprava prilagoditev in didaktičnih pomagal / kartončkov,
 svetovanje in pomoč učiteljem, ki izvajajo DSP,
 pomoč pri izvedbi NPZ-jev (priprava prilagoditev za NPZ),
 vodenje postopkov usmerjanja in delo s starši,
 testiranje otrok,
 odkrivanje in pomoč otrokom z učnimi in bralno zapisovalnimi težavami.
Redno (tedensko/mesečno) smo obravnavale aktualno problematiko z našega področja.

3. Realizacija dodatnih dejavnosti

Članice aktiva smo v okviru LDN OŠ »Jožeta Krajca« Rakek realizirali naslednje dodatne dejavnosti:

a) PROJEKTI, PRIREDITVE, DELAVNICE
 vodenje / sodelovanje pri projektu Učeča se skupnost,
 vodenje / sodelovanje pri projektu Objem,
 sodelovanje pri izvedbi dejavnosti med izmenjavo s Švedsko,
 sodelovanje pri raziskavi o učni motivaciji (Svetovalni center Ljubljana)
 vodenje / sodelovanje pri Unesco projektih,
 obeležitev Unesco dni.

b) TABORI, TEKMOVANJA
 Pripravile in izvedle smo Tabor doživljajske pedagogike (v dveh delih: 6.a, 6.b).
 Pripravile, izvedle in sodelovale smo na Taboru za nadarjene.
 Pripravile in izvedle smo dvodnevne intenzivne vaje za šolsko ekipo učencev iz
PP.
 Na ekipnem tekmovanju iz PP so učenci naše šole zmagali na občinskem tekmovanju v Cerknici, nato še na regijskem v Ajdovščini ter se tako uvrstili na državno tekmovanje na Debelem Rtiču, kjer so dosegli 3. mesto v državi.

c) INTERESNE DEJAVNOSTI
 Martina Hiti je na Rakeku vodila ID Potovanje v deželo besed, na Uncu pa ID
Potovanje v deželo črk in besed.
 Tjaša Prudič je na Rakeku vodila ID Potovanje v deželo črk, Potovanje v deželo
branja in Prvo pomoč.

d) IZOBRAŽEVANJA
 udeležile smo se sestankov oz. izobraževanj v okviru Področnega aktiva izvajalcev DSP v Cerknici,
 udeležile smo se izobraževanj s področja projektov Unesco in Objem,

 udeležile smo se strokovne ekskurzije v Sarajevo,
 udeleževale smo se tudi ostalih izobraževanj na šoli, ki so bila obvezna za vse
učitelje,
 individualno smo se udeleževale raznih izobraževanj izven šole (glej poročila o
izobraževanju).

e) PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA SODELAVCE, STARŠE IN UČENCE
 Tjaša Prudič je pripravila in vodila delavnice na temo Učeča se skupnost za učitelje, ki so sodelovali v tem projektu.
 Tjaša Prudič je za starše 3. in 4. razred pripravila predavanje za starše na temo
Branje.
 Martina Hiti je izvedla delavnico za starše učencev 1. razreda na temo Pomagajmo otrokom pri premagovanju učnih težav.
 Tjaša Prudič se je udeleževala srečanj in izobraževanj v zvezi s projektom Objem.
 Martina Hiti in Anja Šircelj Istenič sta na Taboru za nadarjene vodili delavnico
za učence.
 Tjaša Prudič in Anja Šircelj Istenič sta v času obiska Švedov vodili delavnico za
učence.

Vodja aktiva DSP v naslednjem šolskem letu ostaja Anja Šircelj Istenič.

Vodja aktiva: Anja Šircelj Istenič

