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UČENCI IN UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2018/19
Število učencev ob začetku šolskega leta:

286

Število vpisanih med šolskim letom: 2
Število izpisanih med šolskim letom: 0
Število učencev ob zaključku šolskega leta: 288

V šolskem letu 2018/2019 je bilo na šoli 16 oddelkov od 1. do 9. razreda (skupaj z učenci 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

20
25
28
18
18
18
18

1. b
2. b
3. b

11
12
8

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

19
18
16
16
21
22

Učni uspeh
Izdelali

%

Povprečna ocena razreda Opombe

RAZREDNA STOPNJA RAKEK
20
19
99,4
opisne ocene
25
25
99,5
opisne ocene
28
28
99,6
4,40
18
18
99,0
4,51
18
16
99,1
4,38
18
18
98,7
4,50
18
18
99,3
4,43
RAZREDNA STOPNJA PŠ UNEC
11
11
99,5
opisne ocene
12
12
99,4
opisne ocene
8
8
99,6
4,57
PREDMETNA STOPNJA
19
19
99,1
4,11
18
18
99,1
4,29
16
15
98,9
4,28
16
16
99,1
4,15
21
21
99,2
4,24
22
21
104,3
3,83

SKUPAJ
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09

286
279
279
276
277
278
258
263
268
281
282

2007/08

266

2006/07

281
283

288
278
277
273
276
276
263
263
268
279
282

99,55%
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

4,31**
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 2018/19

Slovenščina

Matematika

Angleščina

Število učencev:

36/37

35/37

37/37

Povprečni dosežek v RS

49,43 %

57,28 %

51,36 %

Povprečni dosežek – šola

52,35 %

67,14 %

59,12 %

Razlika RS – šola

+ 2,92 %

+ 9,86 %

+ 7,76 %

Razlika RS – šola v letu 2017/18

+ 3,16 %

+ 6,95 %

+ 3,64 %

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

Preglednica 2: Nacionalni preizkusi znanja – pregled dosežkov učencev 9. razreda v šolskem letu 2018/19

Slovenščina

Matematika

Likovna umetnost

Število učencev:

22/22

22/22

22/22

Povprečni dosežek v RS

48,48 %

51,05 %

49,82 %

Povprečen dosežek – šola

43,06 %

56,45 %

51,64 %

Razlika RS – šola

– 5,42 %

+ 5,40 %

+ 1,82 %

Razlika RS – šola v letu 2017/18

+ 6,54 %

+ 12,53 %

Odstopanje rezultatov NPZ od
državnega povprečja v 6. razredu

– 0,46 %

+ 9,66 %

+ 5,72 %
(GUM)
– 11.67 %
(TJA)

Rezultati naših učencev šestega so pri vseh predmetih visoko nad republiškem povprečjem,
rezultati devetošolcev odstopajo od slovenskega povprečja pri slovenščini.
Učiteljice so pripravile natančno poročilo o rezultatih NPZ po nalogah in učencih ter zapisale
predloge za izboljšanje.

REALIZACIJA PROGRAMA
A. POUK (Lopolis)

Razred

Načrtovano število ur
Realizirano število ur
po predmetniku

% realizacije

1. r. (Unec)

700

696

99,00

2. r. (Unec)

805

800

99,00

3. r. (Unec)

840

836

100,00

1. a

700

696

99,00

2. a

805

806

100,00

3. a

840

836

100,00

4. a

822,5

815

99,00

4. b

822,5

817

99,00

5. a

892,5

877

98,00

5. b

892,5

885

99,00

6. a

892,5

884

99,00

6. b

892,5

883

99,00

7. a

875

865,5

99,00

7. b

875

867,50

99,00

8. a

892,0

885,5

99,00

9. a

816

850

104,00

13.363

13.299,5

100,00

SKUPAJ

Med letom oz. tik pred začetkom leta sta se na našo šolo vpisala 2 učenca.
Ob koncu šolskega leta se iz naše šole izpisujejo 4 učenci.

B. IZBIRNI PREDMETI

Načrtovano Realizirano
število ur
število ur
Izbrani šport – košarka
35
35
Kemija v življenju – KEŽ
32
32
Sodobna priprava hrane – SPH
35
34
Nemščina I
70
70
Nemščina II
70
70
Nemščina III
64
64
Obdelava gradiv – les
35
34
Poskusi v kemiji – POK
35
34
Glasbeni projekt
35
34
Šport za sprostitev – ŠSP
32
31
Šport za zdravje – ŠZZ
35
34
SKUPAJ
478
472
Izbirni predmet

% realizacije
100,00
100,00
97,14
100,00
100,00
100,00
97,14
97,14
97,14
96,88
97,14
99,00

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Načrtovano Realizirano
% realizacije
število ur
število ur
Nemščina (4. a, 4. b)
70
67
95,71
Nemščina (5. a, 5. b)
70
70
100,00
Nemščina (6. a, 6. b)
70
70
100,00
Šport (5. a, 6. a)
35
36
102,86
Šport (5. b, 6. b)
35
35
100,00
TJA (1. a)
70
69
98,57
TJA (1. b)
70
70
100,00
TEH (6. a, 6. b)
35
34
97,14
Izbirni predmet

Realizacija pouka je primerna. Večjih odstopanj po predmetih ni.
Snov je predelana po letnem načrtu, cilji so doseženi pri vseh predmetih. Tudi realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka je visoka, realizacija DSP je 100 %.

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 aprila 2019.

Č. PROJEKTI, PRIREDITVE
Vse načrtovane prireditve so bile izvedene po LDN.
DATUM
3. 9. 2018

DOGODEK
Sprejem prvošolcev
na Rakeku

OPIS
V ponedeljek, 3. septembra 2018, je dvajset novih učencev prvič
prestopilo prag naše šole. Po šolski himni je sledil nagovor gospe
ravnateljice, mag. Anite Knez. Pozdravil jih je tudi župan, g. Marko
Rupar, in učencem razdelil darila. Prvošolci so si ogledali lutkovno
igrico Bobek in barčica ter gimnastični nastop učenke Kajte Rovan. V
učilnici smo se vsi skupaj posladkali s sladoledom.

3. 9. 2018

Sprejem prvošolcev
na PŠ Unec

Počitnice so se končale in prvošolci so komaj čakali, da sedejo v
šolske klopi. Ob vstopu v šolo sta jih najprej toplo pozdravila gospa
ravnateljica in župan Občine Cerknica, gospod Marko Rupar.
Po kratkem kulturnem programu so si z novo učiteljico Nežo ogledali
razred, ustvarjali, se posladkali in tako veselo vstopili v šolsko leto.

31. 8. 2018– 5.
9. 2018

Mednarodna izmenjava s Švedsko

Zadnjega avgustovskega dne je 21 rakovških učencev v spremstvu dveh učiteljic
za pet dni odpotovalo na Švedsko. Gostiteljske družine so pripravile sobotne
dejavnosti, naslednji dan pa so učenci
skupaj z gostitelji spoznavali mesto Norrtälje in na pikniku pokušali raznovrstne
švedske jedi ter se prosto družili. V ponedeljek so se odpeljali vzdolž razvejane vzhodne
obale Švedske do odprtega morja Botnijskega zaliva ter se kopali v Baltskem morju, v
torek so obiskali Stockholm, v sredo pa sodelovali v dejavnostih na šoli in predstavljali
svoj projekt ter državo.

15. 9. 2018

Učenci na Radiu 94

Trije naši devetošolci; Lina, Tine in
Samo, ki so se v začetku šolskega leta
udeležili mednarodne izmenjave
učencev na Švedskem, so bili gostje
oddaje Mladi za mlade na Radiu 94, ki
jo vodi Sandi Morel.

18. 9. 2018 –
19. 9. 2018

Spoznavni TaborČEK,
6. b

Učenci 6. b razreda so dva krasna
sončna dneva preživeli v Zelški koči
na obrobju Rakovega Škocjana. Skupaj z novo razredničarko Tino in učiteljicama Tjašo in Anjo so se imeli
priložnost spoznavati, se učiti o sošolkah in sošolcih, spoznavati sebe in
odkrivati načine in poti, ki skupino povezujejo.

21. 9. 2018

Srečanje UNESCO
ASPnet šol na Cerju

V petek, 21. septembra 2018, smo se kot UNESCO
šola udeležili praznovanja mednarodnega dneva
miru in 100-letnice konca prve svetovne vojne.
Srečanje je potekalo ob Pomniku braniteljev slovenske zemlje na Cerju nad Mirnom. Udeleženci so
prišli iz 75 osnovnih in srednjih šol, tako iz matične
domovine kot zamejstva.
Srečanje je pripravila Gimnazija Nova Gorica, delo
pa je potekalo v
različnih delavnicah. Našo šolo so
zastopale tri učenke 9. a, ki so
sodelovale v glasbeni delavnici in
na zaključni prireditvi.

26. 9. 2018

Evropski dan jezikov

Na evropski dan jezikov so učenci
spoznavali zastave evropskih držav,
izvedeli, kateri so uradni jeziki držav, se
učili, kako se zahvaliti v več jezikih in se
preizkusili v lomilcih jezika. Glavne
znamenitosti posameznih držav pa so
učenci spoznavali med igro v podaljšanem bivanju.

26. 9. 2018

Male sive celice

Na OŠ Notranjskega odreda Cerknica
je potekalo predtekmovanje za Male
sive celice. Naši učenci Samo, Anis in
Vasja so uspešno opravili preizkušnjo
in se uvrstili v oddajo.

27. 9. 2018

Koncert z Galom in
Severo Gjurin

V četrtek, 27. 9. 2018, se je na
gradu Prem odvijal dobrodelni
koncert z Galom in Severo Gjurin.
Koncertu so se pridružile tudi
učenke naše šole: Tia Saša Gärtner
– prečna flavta, Klara Potužák –
viola, Ema Zdovc – violina in Tara Meta Gärtner – saksofon.

27. 9. 2018– 28.
9. 2018

Spoznavni TaborČEK,
6. a

Tudi učenci 6. a razreda so preživeli
dva prekrasna dneva v objemu narave
v Zelški koči. Skozi igre in zabavo so se
učili skupnega sodelovanja, spoznavali drug drugega, urili gospodinjske
veščine in skupaj premagovali ovire.

29. 9. 2018

Evropski dan jezikov

2. 10. 2018

Razstava fotografij
kačjih pastirjev

3. 10. 2018

Dan otroka

12. 10. 2018

Drobtinica 2018

Na športnem dnevu Oviratek so se
učenci 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda
ubadali s postajami, na katerih so
morali uporabiti govorico gluhih (znakovni
jezik,
mimiko
obraza,
eno/dvoročno abecedo).
Mednarodni mesec šolskih knjižnic smo
obeležili z razstavo fotografij kačjih
pastirjev mag. Slavka Polaka.

Ob tednu otroka smo v sredo, 3. 10. 2018,
za učence podaljšanega bivanja pripravili
igre na stadionu. Bilo je veselo, razigrano
in razgibano.

Učenci prostovoljci naše šole so uspešno menjali kruh, pecivo in
marmelade za prostovoljne prispevke.

16. 10. 2018

Svetovni dan hrane

V okviru svetovnega dneva
hrane smo v šolski jedilnici
pripravili razstavo in degustacijo
17 vrst EKSOTIČNEGA SADJA, ki
ga drugače ne uporabljamo
prav pogosto v našem vsakdanu.

17. 10. 2018

Rastem s knjigo

V okviru nacionalnega projekta “Rastem
s knjigo” so si sedmošolci naše šole
ogledali enoto Knjižnice Jožeta Udoviča
Cerknica na Rakeku. Ob ogledu so učenci prejeli v dar knjigo Avtobus ob treh
pisateljice Nataše Konc Lorenzutti.

19. 10. 2018

Tujejezični recital v
Škofji Loki

V petek, 19. 10. 2018, smo se s komorno skupino (6 pevk in kitarist)
odpravili na tujejezični recital Jezik –
kultura in tradicija. Gre za Unescov
nacionalni projekt, ki ga organizira
gimnazija Škofja Loka. Gimnazija recital prireja vsako leto jeseni. Na odru
Sokolskega doma so se naši učenci
tokrat predstavili s priredbo skladbe v istrskem narečju.

23. 10. 2018

Simbioza giba

Letos je naša šola ponovno sodelovala
v Simbiozi giba, vseslovenskem projektu na področju gibanja, rekreacije,
športa, telesne kulture in medgeneracijskega sodelovanja.

25. 10. 2018

Otvoritev športne
dvorane

V četrtek, 25. oktobra 2018, so župan.
g. Marko Rupar, predsednik krajevne
skupnosti, g. Marjan Vadnu, ter ravnateljica naše šole, ga. Anita Knez, s
prerezom traku slavnostno odprli
vrata novi športni dvorani. Po uradnem delu, kjer se je na odru poleg
ostalih nastopajočih predstavil tudi naš mladinski pevski zbor, je v
novih prostorih sledil atraktivni športni del.

13. 11. 2018

Plakat miru

Letošnji moto Plakata miru
je bil “Pomagajmo si”.
Razmišljali in ustvarjali so
učenci 6.- 9. razreda. Najlepša sta bila plakata Vanese
Istenič in Sare Udovič, zato sta se uvrstila na državni izbor

15. 11. 2018

Oddaja Male sive
celice

Naši učenci Samo, Anis in Vasja so bili na snemanju oddaje Male sive
celice na RTV Slovenija v Ljubljani. Fantje so se maksimalno potrudili
pri vprašanjih, navijači pa so jih pri tem odlično vzpodbujali. Posnetek oddaje smo si lahko ogledali 15. 12. 2018 ob 9.15 na TV SLO 1.

16. 11. 2018

Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek, 16. novembra 2018, smo sedmič
obeleževali dan slovenske hrane, ki ga je
vlada razglasila leta 2012. Na ta dan poteka
tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk
(letos že osmi po vrsti), ko imajo otroci v
osnovnih šolah in vrtcih zajtrk z živili iz
lokalnega okolja.

17. 11. 2018

Snemanje oddaje
»Hudo«

V soboto, 17. 11. 2018, je na
Radiu Slovenija, na prvem programu, potekala pogovorna oddaja v živo »Hudo«. Glavna tema
je bila tekmovanje za Zlato kuhalnico, kjer so naše učenke Ana
Benčan, Klara Potužák in Ema
Zdovc dosegle bronasto priznanje. Oddaje sta se udeležili Ana in Klara. Obe učenki sta suvereno
odgovarjali na voditeljičina vprašanja in pri tem pokazali veliko mero
kuharskega znanja in znanja o zdravi prehrani.

24. 11. 2018

Gostovanje MPZ na
letnem koncertu
MePZ Rak Rakek

V soboto, 24. 11. 2018, se je mladinski pevski zbor naše šole predstavil na letnem pevskem zboru mešanega pevskega zbora
Rak Rakek. Člani zbora so se predstavili z dvema skladbama, na
koncu pa so se na odru pridružili mešanemu pevskemu zboru in
zapeli še skupno pesem.

29. 11. 2018

Delavnice s terapevtom Miho Kramlijem

Obiskal nas je zelo uspešen terapevt
Miha Kramli. Z učenci je po triadah
izpeljal različne delavnce. Učenci so
bili ves čas delavnic zelo aktivni in
sodelovali v pogovoru, zelo kritično so
razmišljali in se vključevali v razpravo.

29. 11. 2018

1. tekma v novi
športni dvorani

Za učence naše šole je bil četrtek, 29. 11.
2018, prav gotovo poseben dan. Po vseh
teh letih smo končno dočakali, da smo
lahko tudi v lastni športni dvorani gostili
učence s sosednje šole in odigrali tekmo
občinskega tekmovanja v malem nogometu.

1. 12. 2018

Ustvarjalne delavnice in novoletni bazar

1. 12. 2018

Decembrska prostovoljska akcija

5. 12. 2018

Beremo s Tačkami

Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali z
društvom Tačke pomagačke. Naši učenci so prebirali knjige kužkoma Lamu in Kimiju ter njunima vodnicama Tatjani in Irini.

6. 12. 2018

Srečanje nadarjenih
učencev v Cerknici

V četrtek, 6. decembra 2018, smo se odzvali vabilu cerkniške šole na srečanje
nadarjenih učencev 8. in 9. razreda. Srečanje so poimenovali Srečanje Fejst Radovednih Junakov in je letos potekalo že
drugo leto zapovrstjo. Naši učenci so se
udeležili delavnic Spa Kra Kra, Fer pley,
Sketch up in Escape room.

13. 12. 2018

Prihod luči

Predpraznična prireditev
Prihod luči je tudi to leto
ponudila lepo doživetje. V
prazničnem programu so
sodelovali otroški in mladinski pevski zbor pod
vodstvom učiteljice glasbe Tine Milavec, ki je pripravila celoten glasbeni program. Nastopili
so tudi Eva Ivančič s kitaro, Aleks Jović na klavirju, Ema Zdovc in
Klara Potužák na violini in violi ter solistki Lina Kovšca in Tara Meta
Gärtner. Prireditev so pripravili učenci, ki so sodelovali v mednarodni izmenjavi s Švedsko, ter ostali osmošolci in devetošolci.

V soboto, 1. 12. 2018, smo imeli na
šoli ustvarjalne delavnice, združene z
obiskom staršev in krajanov na prednovoletnem šolskem bazarju. Ves
mesec smo se trudili z izdelovanjem
raznovrstnih izdelkov, ki poudarjajo
prihajajoče praznike.
Naša akcija PODARI, ČE NE RABIŠ
OTROŠKIH ZIMSKIH OBLAČIL, IN
VZEMI, ČE JIH POTREBUJEŠ, je odlično
uspela. Skoraj vsa oblačila so dobila
novega lastnika.

21. 12. 2018

Proslava ob državnem prazniku

Dan samostojnosti in enotnosti, ki ga praznujemo 26. decembra, je
poklon samostojni državi Sloveniji. S proslavo smo obeležili ta pomembni praznik in se ob koncu dneva odpravili na zaslužene novoletne počitnice.

December 2018

Prostovoljci obiskali
starejše

V mesecu decembru so se prostovoljci naše šole odločili, da starejšim
krajanom polepšajo praznično vzdušje. Obiskali so 37 prebivalcev. S simboličnim darilom so jim zaželeli lepe
in mirne praznike. Nekatere učence
so spremljale tudi prostovoljke iz
društva upokojencev, ki sodelujejo v
projektu Starejši za starejše. Med druženjem so starejši obujali
spomine in mlajšim pripovedovali, kaj zdaj počnejo. Nasmehi na
obrazih in solze sreče v očeh starejših so rodili zadovoljstvo in veselje učencev, ki so si vzeli trenutke prostega časa za druge.

Januar 2019

Razstava pirografij
Tomaža Čučka

V večnamenskem prostoru šole smo v mesecu januarju 2019 pripravili razstavo pirografij Tomaža Čučka, na katerih je upodobil znamenite osebnosti.

27. 1. 2019

Twirling prireditev

V športni dvorani na Rakeku se je v
nedeljo, 27. januarja, v twirlingu pomerilo več kot 130 tekmovalcev iz 12
društev. S tem tekmovanjem je nova
športna dvorana doživela svojevrsten
krst, saj tovrstnega tekmovanja na
Cerkniškem zaradi neustreznih prostorov še ni bilo.

12. 2. 2019

Obisk ge. Dragice
Udovič

V torek, 12. 2., nas je v okviru nacionalnega
UNESCO
projekta
VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem
iščem novo« v podaljšanem bivanju
na Uncu obiskala ga. Dragica Udovič,
unška sokrajanka in tudi upokojena
učiteljica naravoslovja, biologije in
kemije, ter nam popestrila dan –
predstavila nam je zanimivi svet zelišč.

14. 2. 2019

Valentinov koncert z
Alyo

22. 2. 2019

Pevski vikend

5. 3. 2019

Pustni torek

V četrtek, 14. 2. 2019, je v kulturnem domu Cerknica potekal valentinov koncert z Alyo. Na odru so se
skupaj z Alyo predstavili tudi naši
učenci, ki obiskujejo pevski zbor (od
3. do 9. razreda).
V petek, 22. 2. 2019, se je mladinski
pevski zbor odpravil na pevski vikend
v Fieso (CŠOD Breženka).

Pustno rajanje in izbor najlepših mask na šoli
poteka že vrsto let. Tudi letos nas je presenetilo
veliko število lepih, doma narejenih pustnih
mask, tako da je imela komisija težko delo.
Pustno rajanje smo ob krofih zaključili s plesom
in razigrano zabavo v podaljšanem bivanju v
naši novi športni dvorani.
Tudi na podružnični šoli Unec
smo na pustni torek preganjali zimo in
klicali pomlad. V zelo izvirnih in norčavih maskah smo se poveselili, zaplesali
in peli pustne pesmi.

6. 3. 2019

Nagradna kuharska
delavnica v Vili Podvin

V sredo, 6. 3., so se tri učenke 9.
razreda (Ana Benčan, Klara Potužák in Ema Zdovc) skupaj z
letošnjo mentorico kuharskega
krožka Urško Lužar udeležile nagradne kuharske delavnice s chefom Urošem Štefelinom v Vili Podvin v Radovljici.
Skupaj z njim in s preostalimi
učenci, ki so v lanskem letu prejeli nagrade na tekmovanju Zlata
kuhalnica, smo pripravljali 4-hodni meni.

15. 3. 2019

Krajevni praznik

V petek, 15. 3. 2019, ob 19. uri je v
Športni dvorani Rakek potekala
slavnostna prireditev ob krajevnem
prazniku. Na njej so se predstavili
tudi naši učenci.

22. 3. 2019

Svetovni dan voda

V petek, 22. 3. 2019, smo obeležili
svetovni dan voda. Pri izbirnem
predmetu Kemija v življenju smo
naredili plakate. Vsebine plakatov so
se navezovale na onesnaženost voda
in na njen pomen ter na gospodarno
ravnanje s pitno vodo. Pri izbirnem
predmetu Poskusi v kemiji smo analizirali različne vzorce vod, od
vodovodne do ustekleničenih voda, kot so voda Dana, Costella in
Radenska, ter voda iz domačega zbiralnika na Uncu.

25. 3. 2019

Otroštvo podaja
roko mladosti

V ponedeljek, 25. 3., na materinski
dan, smo v okviru projekta Otroštvo
podaja roko mladosti izvedli družabno srečanje s starimi starši učencev 3.
razreda. Obenem smo se jim z druženjem želeli zahvaliti za njihovo prisotnost, vzgojo in skrb, ki nam jo dajejo
kot dedki in babice. S prstnimi odtisi
so skupaj z vnuki in vnukinjami ustvarili družinsko drevometer, iz
filca šivali srčke in rožice za mamice.

28. 3. 2019

Obisk v domu starejših v Cerknici

V četrtek, 28. 3. 2019, so mladi prostovoljci obiskali
dom starejših v Cerknici z namenom pomagati stanovalcem pri tomboli. Ker pa je bil marec mesec praznovanj za žene in matere, so jim zapeli dve pesmi in jim
podarili nageljček, ki so ga izdelali iz krep papirja.

29.–30. 3. 2019

Prva pomoč na unški
šoli

V petek in soboto, 29. in 30. marca
2019, so učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost Prva pomoč, gostovali
na podružnični šoli. Tam smo se strnjeno učili in utrjevali znanja iz prve
pomoči. V petek se nam je pridružila
ekipa nujne medicinske pomoči iz ZD
Cerknica. Predstavili so opremo reševalnega vozila, uporabo zajemalnih nosil in poklic reševalca. Nato pa
smo nadaljevali z urjenjem v temeljnih postopkih oživljanja in v
oskrbi poškodovanih in nenadno obolelih oseb.

Marec 2019

Razstava članov
likovne sekcije KD
Rak Rakek

6. 4. 2019

Medgeneracijsko
povezovanje na
Maistrovem pohodu

V mesecu marcu so se večnamenskem
prostoru šole, z razstavo slik cvetja,
predstavili člani likovne sekcije KD Rak
Rakek.
Prostovoljci smo se dogovorili,
da sobotni dan bi zdravju namenili.
Na Maistrov pohod smo se podali in
čudovito naravo opazovali.
Z odraslimi izkušnje smo delili in
s psičko Kajo se družili.

8. 4. 2019

Delavnica izdelovanja medenih kruhkov

18. 4. 2019

Jezero je – jezera ni

18. 4. 2019

Yumicar

V ponedeljek, 8. 4. 2019, so se prostovoljci
zbrali pri Ani Ivančič v Slivicah. Vodila jih je
pri ustvarjanju medenih kruhkov v obliki
srčka. Prostovoljci so izdelali po dva medena kruhka in ju poklonili babici in dedku.
V četrtek, 18. aprila 2019, smo se družili z učenci, dijaki in mentorji
Unescovih šol na 17. nacionalnem projektu Jezero je – jezera ni na
Dolenjem Jezeru ob Cerkniškem jezeru. Potekale so različne delavnice: spoznavanje vaške arhitekture, kemijska in biološka analiza
jezerske vode, izdelava mozaikov, slikanje akvarelov z jezersko tematiko, vezenje, pletenje in kvačkanje, fotografiranje in pisanje
prispevkov za Jezerski list. Tabor z naslovom Po sledeh Slave vojvodine Kranjske je organizirala Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana.
V četrtek, 18. 4. 2019, smo učenci 4. in 5.
razredov imeli prometno vzgojo s programom Yumicar. Najprej smo v razredu
imeli zanimivo predavanje. Najbolj všeč
pa nam je bila vožnja z avtomobilčki, pri
kateri smo morali upoštevati prometno
signalizacijo.

23. 4. 2019

Noč knjige na PŠ
Unec

Svetovni dan knjige in avtorskih pravic smo
letos obeležili na PŠ Unec. Učenci so prebirali knjige v družbi Lama in Lome ter njunih
spremljevalk iz društva Tačke pomagačke.

25. 4. 2019

Žogarija

April 2019

Razstava slik Mihaele Maraž

V večnamenskem prostoru šole smo v
mesecu aprilu 2019 gostili razstavo slik
gospe Mihaele Maraž.

10. 5. 2019

Menjaj branje za
sanje – podari knjigo

V petek, 10. 5., smo po kosilu s 3., 4. in 5. skupino
OPB izvedli projekt Menjaj branje in sanje. Gre za
Unescov nacionalni projekt, katerega cilj je vzbuditi
večje zanimanje za branje in knjigo med mladimi.
Učenci 3., 4. in 5. skupine OPB so si izmenjali knjige,
si vanje napisali ali narisali posvetila, tisti pa, ki s
seboj niso imeli knjige, so se v dvojicah ali trojicah
pogovorili o svojih najljubših knjigah in jih upodobili z barvicami na
listih.

V četrtek, 25. 4. 2019, se je naša šola predstavila na prireditvi Žogarija, ki je potekala
na Rakeku

13. 5. 2019

Teden vseživljenjskega učenja: kino
dan

Učenci podaljšanega bivanja so preživeli popoldan v šolski jedilnici, kjer se je na velikem
platnu odvijala risanka. Poskrbeli so tudi za
kokice.

15. 5. 2019

Parada učenja

V sredo, 15. 5. 2019, so se učenci mladinskega pevskega zbora odpravili v Postojno. Tam smo na stojnici predstavili svoje šolsko delo,
Eva Ivančič je na odru delila izkušnje z
mednarodne izmenjave s Švedsko, na
koncu pa so člani mladinskega pevskega zbora ob spremljavi kitare in tolkal
zapeli še dve skladbi.

17. 5. 2019

Unicefova punčka z
dnevnikom

Drugi skupini podaljšanega bivanja se je v februarju pridružila punčka Tia. Z učenci je odhajala domov in z njimi preživljala popoldneve.
Učenci so v njen dnevnik zapisovali dogodivščine, ki jih je doživela.
Tia z dnevnikom odhaja na razstavo Punčk z dnevnikom, kjer ji bodo
našli novega posvojitelja. Tii se je pridružila punčka Lina, ki prav
tako išče novega lastnika.

22. 5. 2019

Rdeči križ na obisku

Učence sta obiskali Dragica in Vlasta, prostovoljki Rdečega križa. V 1.
razredu sta predstavili zgodbo o Križem kapici, v 2. razredu sta spregovorili o varnih in nevarnih igračah, v 3. razredu so si učenci ogledali film “Prostovoljček”, v četrtem sta učence spomnili na dobre
medosebne odnose.

23. 5. 2019

Teden vseživljenjskega učenja:
PowerPoint delavnica

Danes so Tia Saša Gärtner, Zoja Reja
Nagode, Jerneja Švigelj in Blaž Debevec, učenci 7. in 8. razreda, v okviru
projekta Teden vseživljenjskega učenja vodili računalniško delavnico.
Učence 5. razreda so učili osnov računalniškega programa PowerPoint.

25. 5. 2019

Izlet zlatih bralcev v
Gardaland

V soboto, 25. 5. 2019, so se
zlati bralci udeležili nagradnega izleta v Gardaland. Preživeli smo zabaven in adrenalina
poln dan.

31. 5. 2019

3. letni koncert pevskih zborov

Za nami je že tretji letni koncert naših
zborov. Tokrat so se poleg dveh otroških pevskih zborov matične šole in
mladinskega pevskega zbora na odru
predstavili tudi orffova skupina ter
solistki Lina Kovšca in Tara Meta
Gärtner. Na klavirju nas je spremljala
prof. Snježana Pleše Žagar, na kitari in tolkalih pa Damir Pirc. Prireditev sta povezovala učenca 9. razreda Lina Kovšca in Jon Jambrošič.

Maj 2019

Projekt Modri stol –
nekdo misli nate

V maju smo zaključili s projektom “Modri stol”.
Ta projekt smo izvajali že v preteklih letih. V
letošnjem letu smo želeli projekt obuditi s tem,
da smo stole naredili še bolj uporabne in jih
morda na nekaterih lokacijah celo zopet postavili
na mesta, kjer imajo svoj pravi namen in niso le
odlagališče stvari.

5. 6. 2019

Prireditev »Pod
toplarjem« na PŠ
Unec

V sredo, 6. 5. 2019, smo na šolskem
vrtu podružnične šole Unec gostili
starše otrok naše šole. Učenci 1. in 3.
razreda so odigrali dve zelo zanimivi
igrici, učenci 2. razreda so zaplesali
ob modernih ritmih glasbe, uživali
smo ob zvokih harmonike, poslušali
smo pesmi otroškega pevskega zbora
pod vodstvom učiteljice Tine Milavec ter recitacije pesmi o pomladi.
Zaključili smo z afriško pesmijo o prijateljstvu.

5. 6. 2019

Nogometni turnir
Rakek 2019

V sredo, 5. 6. 2019, smo na OŠ »Jožeta
Krajca« Rakek že osmič organizirali
medobčinski nogometni turnir Rakek
2019. Tekmovanja se je udeležilo 7
osnovnih šol in učenci ter spremljevalci smo uživali v lepem vremenu in
dobrih nogometnih igrah.

7. 6. 2019

Zlati taborski znak

Občina Cerknica je v petek, 7. junija, na
slavnostni seji v Kulturnem domu Cerknica
z občinskimi priznanji nagradila zaslužne
občanke in občane. Naša šola je prejela
zlati taborski znak.

9. 6. 2019

Priznanje zlato srce

Naša šola je v nedeljo, 9. 6. 2019, od
društva Geoss v Vačah prejela priznanje zlato srce središča srca Slovenije za najbolj srčno ter humanitarno
šolo, ki ima domoljubno vizijo in učence vzgaja v srčne, ustvarjalne in z
domačim okoljem povezane posameznike. Prepoznali so nas kot šolo, ki
otroke vzgaja v sočutju in sožitju z okoljem. H kulturnemu programu v čarobnem okolju sta svoj delež prispevali tudi učenki Ema
Zdovc in Klara Potužak, ki sta obiskovalce razveselili z violino in violo
ter pričarali odsev zlatega srca.

12. 6. 2019

Predaja ključa

V sredo, 12. junija, se je zgodila tradicionalna ‘predaja ključa’. Kot najstarejši in najodgovornejši učenci na šoli
imajo vsako leto skrb za zlati ključ
učenci devetega razreda. Preden
zaključijo šolanje na naši šoli, ga po
določenih preizkusih predajo naslednji generaciji devetošolcev.
Nasledniki po uspešno izvedenih igrah izročijo odkupnino.

13. 6. 2019

Deželak = junak

Kot se za najbolj srčno ter humanitarno šolo spodobi, smo danes točno
ob 11.45 na igrišču pred glavnim
vhodom učenci in zaposleni z aplavzom in vzkliki pričakali ekipo g. Deželaka. Ravnateljica, mag. Anita Knez,
mu je v imenu vseh prisotnih čestitala za plemenito akcijo, njegovo srčnost ter vzdržljivost na dolgi progi. Celotno ekipo je povabila na pijačo in svežo lubenico ter g. Deželaku predala prispevek naših učencev v vrednosti 260 EUR. Naš junak in zgled borbenosti se je učencem zahvalil s podpisi, objemi in
toplimi besedami. V čast nam je bilo, da smo spoznali nekoga s tako
velikim srcem!

17. 6. 2019

Valeta

V ponedeljek, 17. 6. 2019, so se na
valeti poslovili učenci 9. razreda.
Valeta je prvič potekala v novi
športni dvorani. Bila je preprosto
čudovita.

24. 6. 2019

Zadnji šolski dan na
Rakeku

Za nami je zadnji šolski dan v tem
letu. Ker smo želeli učencem omogočiti prijetno, aktivno in energično
slovo od šolskega leta, sošolcev,
učiteljev in šole, smo ga tokrat pripravili malo drugače. V prireditev ob
dnevu državnosti, ki je potekala na
zelenici pred šolo pod mlajem, je slovensko-švedsko društvo vpletlo
motive kresne noči, učencem so bila podeljena priznanja za izjemne
dosežke, ravnateljica pa nas je spomnila na domovino in naš praznik. Po prireditvi je vsak razred obiskal tri aktivnosti, pri katerih so
imeli moč ustvarjati, tekmovati, sodelovati in predvsem na drugačen
način preživeti iztekajoče se ure zadnjega šolskega dne.

24. 6. 2019

Zadnji šolski dan na
PŠ Unec

Ob dnevu državnosti so na zadnji šolski dan z učenci pripravili proslavo v počastitev samostojne Slovenije. Po proslavi je sledila tudi
slavnostna podelitev najvišjih priznanj učencem od 1. do 3. razreda.
Ga. ravnateljica nam je namenila nekaj besed o pomembnosti praznika ter ob koncu vsem skupaj zaželela prijetne počitnice. Po prireditvi so se učenci nato podali na šolski vrt in se pomerili v različnih
štafetnih igrah.

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 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: 1. 12. 2018 je na OŠ Rakek na
delovno soboto potekal novoletni bazar za starše in otroke, 15. 3. 2019 prireditve ob krajevnem prazniku Rakeka v novi športni dvorani, 31. maja letnega koncerta zborov v KD Cerknica,
5. 6. 2019 prireditve »POD TOPLARJEM« na šolskem vrtu PŠ Unec ter 9. 6. 2019 prireditve
društva Geoss v Vačah, kjer je šola prejela znak Zlato srce.

POROČILO O HUMANITARNIH AKCIJAH V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Čas
September
2018 – junij
2019

September
2018 – junij
2019
12. oktober
2018

Februar,
marec 2019
Junij 2019
Junij 2019

Naslov akcije
Zbiranje plastičnih zamaškov

Namen akcije
Vodja
V sodelovanju z druš- Antonija Šlajnar
tvom Never give up za 6letno Marušo, v sodelovanju s PGD Unec za Nežo za dodatne terapije
Zbiranje praznih, izrabljenih Bitea
Antonija Šlajnar
kartuš in tonerjev
Mednarodna
dobrodelna V sodelovanju z OZRK
akcija ob svetovnem dnevu Cerknica – Loška dolina –
hrane – Drobtinica
Bloke za pomoč učencem
naše šole
Podarite nam modro srce Učni sklad Nivea, pomoč
(izdelovanje modrih src)
pri izobrazbi otrokom iz
socialno šibkega okolja
»Deželak junak«
Radio 1, za otroke iz socialno ogroženih družin
Zbiranje šolskih potrebščin
V sodelovanju z OZRK
Cerknica – Loška dolina –
Bloke za otroke iz socialno šibkih družin

Antonija Šlajnar

Anita Šen,
Antonija Šlajnar,
Liljana Intihar
Liljana Intihar
Antonija Šlajnar

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, razen
CŠOD Medved, ki je potekal v času 18. – 22. 3. 2019 (planiran termin je bil 25.3. – 29.3.2019).

G. INTERESNE DEJAVNOSTI

ID so se izvajale po programu in v predvidenem obsegu:

Planirano št. ur Realizirano št. ur % realizacije
ID

600

600

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 2018/19 po področjih:
Področje

Bronasto (ŠT)

Število priznanj
Srebrno (PT)

Zlato (DT)

8

5

1

Tekmovanja v znanju:
Fizika
Stefanovo priznanje
Kemija
Preglovo priznanje
Biologija
Proteusovo priznanje
Logika
Matematika
Vegovo priznanje*
Razvedrilna matematika
Znanje o sladkorni bolezni
Slovenščina
Cankarjevo priznanje
Tekmovanje Vesela šola

10

8

1

SKUPAJ

147

18

3
6

1

68

7

21
7

3
1

2

16

3

* 68 učenk in učencev od 1. do 9. razreda je skupno osvojilo 68 priznanj kenguru. Ena učenka je
osvojila diamantni kenguru za doseženo priznanje v vseh devetih letih šolanja.

Tabela športnih tekmovanj
VRSTA TEKMOVANJA
OBČINSKA TEKMOVANJA
Občinsko prvenstvo v malem
nogometu za učence, letnik
2004 in mlajše
(29. 11. 2018)

DOSEŽKI NA POSAMEZNEM TEKMOVANJU
Tekmovanja se je udeležila ekipa dečkov, ki je štela 7 članov
in je osvojila 2. mesto.

Občinsko tekmovanje v odboj- Tekmovanja se je udeležila ekipa starejših dečkov, ki je štela
ki za dečke, letnik 2004 in
7 članov in je osvojila 1. mesto.
mlajše
(5. 12. 2018)

PODROČNA TEKMOVANJA
Področno tekmovanje v odboj- Tekmovanja se je udeležila ekipa deklic, ki je štela 10 članic.
ki za učenke, letnik 2004 in
Ekipa učenk je dosegla 3. mesto.
mlajše
(8. 1. 2019)
Področno tekmovanje v
namiznem tenisu
(21. 2. 2019)

Tekmovanja se je udeležilo 13 učencev. V absolutni kategoriji so dosegli 2. mesto. V B-kategoriji (1.–5. razred) so dosegli
2. mesto. V C-kategoriji (6.–9. razred) so dosegli 3. in 5. mesto. V C1-kategoriji (6.–9. razred) so dosegli 1., 2. in 4. mesto. Ekipno pa so prav tako dosegli 1. mesto.

Področno prvenstvo v mali
odbojki za učence in učenke,
letnik 2006 in mlajše
(22. 5. 2019)

Tekmovanja se je udeležila ekipa mlajših dečkov, ki je štela 8
članov, in ekipa mlajših deklic z 8 članicami. Ekipa učencev je
dosegla 2. mesto, ekipa učenk pa 3. mesto.

Področno tekmovanje v lokos- Tekmovanja se je udeležil 1 učenec, ki je dosegel 1. mesto.
trelstvu
(2. 2. 2019)
Področno tekmovanje v malem Tekmovanja se je udeležila ekipa mlajših dečkov, ki je štela 7
članov. Osvojili so 1. mesto.
nogometu za učence, letnik
2006 in mlajše
(21. 5. 2019)
Finale področnega prvenstva v Tekmovanja se je udeležila ekipa 8 učencev in zasedla končmalem nogometu za učence,
no 1. mesto.
letnik 2006 in mlajše
(11. 6. 2019)
DRŽAVNA TEKMOVANJA
Državno notranje tekmovanje
v lokostrelstvu
(16. 3. 2019)
Državno zunanje tekmovanje v
lokostrelstvu
(8. 6. 2019)
Državno tekmovanje v
namiznem tenisu (četrtfinale)
(18. 4. 2019)

Tekmovanja se je udeležil 1 učenec in dosegel 2. mesto.
Tekmovanja se je udeležil 1 učenec in dosegel 2. mesto.
Tekmovanja se je udeležilo 6 učencev. Ekipno so dosegli 2.
mesto, v absolutni kategoriji (6. -9.r) je en učenec dosegel 3.
mesto, v kategoriji C1 pa je ena učenka dosegla 3. mesto,
druga pa 4. mesto.
Tekmovanja so se udeležili 4 učenci. Ekipno so dosegli 2.
mesto.

Državno tekmovanje v
namiznem tenisu (polfinale)
(14. 5. 2019)
Finale državnega tekmovanja v Tekmovanja so se udeležili 4 učenci in ekipno dosegli 4. menamiznem tenisu
sto.
(29. 5. 2019)

Ostali dosežki:
DATUM
Sept./nov. 2018

TEKMOVANJE
Mednarodni likovni natečaj
»Plakat miru«

DOSEŽEK
Udeležili so se ga učenci, stari od 11 do 13
let. Na slovenskem izboru plakata miru se
dva izbrana plakata žal nista uvrstila med
finaliste.

12. – 16. 11.
2018

Računalniško tekmovanje Bober

11 učencev naše šole je doseglo bronasto
priznanje.

18. 3. 2019

Tekmovanje iz nemške bralne
značke

Na tekmovanju so učenke in učenci osvojili
19 zlatih, 27 srebrnih priznanj in 12 priznanj za sodelovanje.

5. 3. 2019
9. 3. 2019

Tekmovanje za angleško bralno Na tekmovanju so učenke in učenci dosegli
značko EPI Reading Badge
18 zlatih, 11 srebrnih in 4 bronasta priznanja.

januar 2019

Natečaj Notranjskega regijskega Nagrado sta prejeli učenki Ana Potužak in
parka: »Skrivnostni svet ptic« (Me- Zala Zbačnik (6.b)
toda Debevc)
Bralna značka »S knjigo v svet«

Učenci od 1. do 9. razreda so osvojili 167
bronastih priznanj (141 Rakek, 26 Unec).

Revija pevskih zborov »Pastirčkova Oba zbora sta prejela srebrno priznanje.
pesem 2019«
13. regijsko tekmovanje OŠ v zna- 7 učencev naše šole je s svojim znanjem in
nju prve pomoči
prizadevnostjo prejelo srebrno priznanje.
16. 5. 2019

Šolsko tekmovanje Znam več z Lili
in Binetom

Na tekmovanju so učenci od 1. do 3. razreda skupno osvojili 69 bronastih priznanj
(49 Rakek, 20 Unec).

2. 6. 2019

Državno srečanje mladih raziskovalcev zgodovine

Štirje učenci naše šole so prejeli zlato priznanje.
Učenci 7. razreda so dosegli bronasto priznanje na srečanju mladih raziskovalcev
Slovenije za raziskovalno nalogo Tla – skrito bogastvo.

Maj 2019

Žogarija

Učenci OŠ Rakek in PŠ Unec so na Žogariji
na Rakeku 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, ŠP Krpan pa v drugem triletju devetletke. V 1. razredu je bilo v okviru projekta Zlati sonček marca
izvedeno 10-urno plavalno opismenjevanje v bazenu v Ajdovščini, potekalo je 18. 3.–22. 3.
2019.

Obvezni 20-urni tečaj plavanja za učence 2. razreda je bil prav tako izveden v bazenu v
Ajdovščini v času 19. 3.–27. 3. 2019. V šolskem letu 2018/2019 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 (Unesco, Žogarija, Rad igram nogomet,
plavalni tečaj).

Število vključenih šoloobveznih otrok v program Zlati sonček je 103; priznanje je osvojilo 88
otrok, 15 otrok je osvojilo diplomo. Število vključenih šoloobveznih otrok v program Krpan je
108; priznanje je osvojilo 99 otrok, 9 otrok pa je osvojilo diplomo. Število vključenih šoloobveznih otrok v tečaje učenja plavanja je 68; 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 2018/2019 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 ŠOLE 2018/2019
Na naši šoli Unesco vrednote prepletamo na vseh nivojih in oblikah izobraževanja. Obravnavamo različne teme, od miru in nenasilja do dediščine, človekovih pravic, trajnostnega načina
življenja, globalnih problemov …
V šolskem letu 2018/19 smo vodili en potrjen Unesco projekt.
Ime projekta:
Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo˝: Zeliščni koledar
(nacionalni projekt)

Vodja:
Marta Čuk

Sodelovali smo z drugimi Unesco šolami po Sloveniji in se vključili v njihove projekte:
Ime projekta:
Meja – naša preteklost in naša skupna evropska prihodnost
(mednarodni projekt Gimnazije Nova Gorica))
Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija
(nacionalni projekt Gimnazije Škofja Loka)
Menjam branje in sanje
(nacionalni projekt Gimnazije Ledina)
Moder stol – nekdo misli nate
(nacionalni projekt OŠ Maksa Pleteršnika Pišece)
Pošiljamo sapico prijateljstva
(nacionalni projekt OŠ Pesnica)
Otroštvo podaja roke mladosti
(nacionalni projekt OŠ Cvetka Golarja)
Moje pravice
(nacionalni projekt OŠ Frana Kranjca)
Jezero je – jezera ni 2019
(nacionalni projekt SGGOŠ Ljubljana)

Vodja na šoli:
Lea Sterle
Tina Milavec
Urška Lužar
Urška Lužar
Urška Lužar
Urška Lužar
Petra Mikše
Irena Peteh Kranjc

Obeležili smo naslednje svetovne dneve:
Svetovni dan:
8. september:
Svetovni dan pismenosti
26. september:
Evropski dan jezikov
10. oktober:
Svetovni dan otroka
5. oktober:
Svetovni dan učiteljev
1.december:
Svetovni dan boja proti AIDSU
3. december:
Svetovni dan oseb s posebnimi potrebami
8. marec:
Mednarodni dan žena
22. marec:
Svetovni dan voda
31. maj:
Svetovni dan športa

Vodja obeležitve:
E. Baraga, S. Meden
aktiv tujih jezikov, aktiv ŠPO, OPB
aktiv OPB aktiv 1. triada Rakek
aktiv ŠPO, G. Prelesnik, mag. A.
Knez
J. Cerkvenik, aktiv DSP
aktiv ŠPO, OPB
U. Lužar
aktiv 1. triade Rakek, Unec
aktiv ŠPO

V letošnjem šolskem letu smo se trudili, da smo enakovredno delovali na področjih vseh štirih stebrov:

Učiti se, da bi vedeli
Učencem ponujamo veliko različnih načinov pridobivanja znanja, aktivno vključujemo IKTtehnologijo in teorijo povezujemo s praktičnimi dejavnostmi in vsakdanjim življenjem. Učenci
imajo možnost, da se izrazijo na tistih področjih, kjer so močnejši, in razvijajo šibkejša področja. Učencem ponujamo veliko interesnih dejavnosti z vseh področij življenja. O kakovostnem
in uporabnem znanju pričajo izjemni dosežki naših učencev na različnih področjih.

Učiti se delati
Živimo v podeželskem okolju in našim učencem ni tuje poprijeti za delo. Z urejanjem okolice
šole, ki se je učenci lotijo vsaj dvakrat v šolskem letu, jih navajamo na uporabo orodja in na
primeren odnos do skupne lastnine.
Učenci se sami odločijo, na kakšen način bomo zbirali sredstva za projekte, za katere je potrebno priskrbeti več denarja. Skupaj izpeljemo vsaj dve akciji zbiranja starega papirja na leto
(z izkupičkom izpeljemo mednarodne izmenjave in krijemo stroške valete), sodelujemo na
Miklavževem sejmu, božično-novoletnem sejmu, organiziramo prireditve za krajane (Glasbeni tobogan, Prihod luči ...), ki nam s prostovoljnimi prispevki pomagajo. Skupaj z lokalnimi
podjetji in s pomočjo Občine Cerknica zberemo dovolj sredstev, da učence odpeljemo na
Švedsko, v Švico in da tudi našim gostom na izmenjavah omogočimo oglede Postojnske jame,
Cerkniškega jezera, Ljubljane, Bleda …
Z akcijo Drobtinica, ki jo vsakoletno izpeljemo skupaj z območno enoto RK, zberemo kar nekaj sredstev za šolski sklad, ki nudi brezplačne obroke socialno šibkejšim učencem naše šole.
Učenci ob tej priložnosti spečejo tudi piškote v šolski kuhinji.

Naučiti se živeti skupaj
Naši učenci imajo vsako leto kar nekaj možnosti bivanja izven varnih štirih sten šole. Vsakoletni tabor doživljajske pedagogike nudi šestošolcem spoznavanje samih sebe, svojih meja in
močnih področij in potencialov, učijo se strpnosti in sodelovanja, samostojnosti in zavedanja,
da je v slogi moč. Vse drugačne oblike pouka, ki niso neposredno povezane s knjigo, zvezkom

in pisalom omogočajo učencem razgledanost, boljšo splošno poučenost in zavedanje o lastnih zmožnostih.
Tabor za nadarjene učence, ki se odvija v naravnem okolju Rakovega Škocjana, učence še
bolj poveže, skupaj razvijajo talente in odkrivajo še neodkrite meje ustvarjalnosti, domišljije
in predstav.
V vseh oblikah taborov so se učenci primorani vnaprej dogovarjati in sodelovati ter se dogovorov tudi držati. Sami sestavijo jedilnik in si razdelijo opravila, skuhajo in za seboj pospravijo.
Tudi tabor prve pomoči, ki temelji na principu doživljajske pedagogike, daje učencem izredno veliko možnosti sodelovanja in znanja. Učenci se dva dni strnjeno pripravljajo na regijsko
tekmovanje iz prve pomoči.
Na pevskem taboru se pevci pripravljajo na regijske in državne pevske revije. Pod strokovnim vodstvom učiteljice glasbe pripravijo zahtevne točke, ki so nagrajene s številnimi visokimi priznanji.
V letošnjem šolskem letu smo v septembru izpeljali drugi del mednarodne izmenjave s
Švedsko in skupaj z njimi kandidirali za Erasmus+ projekt, ki temelji predvsem na mobilnosti
učencev s posebnimi potrebami. Z namenom, da izmenjavo omogočimo čim več otrokom s
PP, smo se povezali z OŠ Miroslava Vilharja iz Postojne, ki izvaja prilagojen program in posebni program (OVI).

Naučiti se biti
Na taboru doživljajske pedagogike, taboru prve pomoči in pevskem taboru so učenci raziskovali sebe in se spoznavali v drugačni luči. Razmišljali so o svojih potencialih in vrednotah, ki
jih živijo.
Učenci prostovoljno sodelujejo na literarnih in likovnih natečajih, kjer razmišljajo o sebi, svoji
prihodnosti, izražajo sebe in svet preko različnih zvrsti. Učenci, vključeni v ID Prostovoljstvo,
se 1-krat mesečno družijo s starostniki v domu upokojencev.
Začenjajo se zavedati sebe tukaj in zdaj, sledijo spremembam v domačem kraju in v svetu.
Postajajo kritični do svojega dela in svojih dejanj ter prevzemajo odgovornost za svoje napake.

Največ težav opažamo predvsem na finančnem področju. Večinoma se sami s svojim delom
trudimo zagotoviti dovolj sredstev za doseganje ciljev, za večje projekte pa bi si želeli večjo
podporo Urada ali MIZŠ. Tako bi lahko več časa in energije usmerili v še kvalitetnejšo izvedbo
projektov.
Na šoli se ves čas trudimo vsem učencem zagotoviti enake pogoje in vsakemu posebej njemu
primerne priložnosti. Upamo, da bo Erasmus+ projekt, ki bo omogočil mobilnost in mednarodno izmenjavo predvsem učencem s posebnimi potrebami, odobren, da dokažemo, da je
mobilnost OPP možna.
Pri urah DKE, TJA, ZGO so učenci debatirali o otrocih, ki nimajo možnosti šolanja, in razmišljali o vzrokih, razlogih in posledicah neizobraženosti. Tudi sami so podali nekaj zanimivih predlogov, kako to neenakost odpraviti.

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 so 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
Pri tem projektu gre za promocijski ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije v sektorju
sadja in zelenjave. Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem
jedilniku vsakega posameznika in veliko prispevata k ohranjanju zdravja, zato se trudimo za
dosledno izpeljavo zastavljene sheme.
Naša osnovna šola sodeluje v evropski shemi razdeljevanja šolskega sadja in zelenjave s finančno podporo Evropske unije že osmo leto zapored.
V letošnjem šolskem letu smo začeli z razdeljevanjem sadja in zelenjave s 4. septembrom
2018 in smo tako učencem med šolskim letom ponudili 35 obrokov svežega sadja in zelenjave (jabolka, slive, mandarine, hruške, melone, jagode, grozdje, kaki, kivi, nektarine, lubenica,
lešniki, korenje, paradižnik, solata, kumare). Zadnji obrok iz omenjene sheme smo razdelili
19. junija 2019. 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 (1716 €). Vsa sredstva smo porabili.
Sadje in zelenjavo smo nabavljali preko Geaprodukta in LOA, d. o. o, ki nam je dobavljal sadje
in zelenjavo slovenskih sadjarjev in pridelovalcev zelenjave, ter Aleksija Mavriča (marelice).
Hkrati z razdelitvami so potekale izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo zdrave
prehrane ter lokalne in ekološke pridelave v okviru pouka in OPB ter drugih dejavnosti (ND,
TD).
Tudi prihodnje šolsko leto bomo nadaljevali z omenjenim projektom.

PROJEKT »ŠOLSKI EKO VRT«
Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec že sedmo 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 pri delu učiti.
Jeseni smo z učenci vrtnarskega krožka in učenci prostovoljci opleli jagodnjak, pripravili gredico za trajnice (med njimi tudi nekaj zelišč), ki jih je darovala mama učenke, ga. Janka Prebil
Beber. Že v preteklem šolskem letu (spomladi 2018) smo se lotili nameščanja obrob za gredice iz cementnih strešnikov, tako smo na lani pripravljeno gredico posejali deteljo inkarnatko
(za zeleno gnojenje) ter jeseni 2018 uspeli zamejiti še eno gredico.

Jeseni smo na šolskem vrtu obrali jabolka in jih zaužili v času dopoldanske malice ter tako
sodelovali s projektom ŠOLSKA SHEMA, posadili smo dve sadiki pitanega lešnika. Sadiki nam
je darovala kuharica na PŠ Unec, ga. Borka Milinković.

Jeseni, natančneje 27. 9. 2018, je bilo v Notranjskem muzeju v Postojni odprtje dveh razstav;
gostujoče Slovenskega šolskega muzeja – Učilnica v naravi: Šolski vrt včeraj, danes, jutri in
razstava Notranjskega muzeja – Kdor seje, ta žanje: Šolski vrtovi na Notranjskem. Prav za
slednjo smo že spomladi 2018 sodelovali s kustosinjo Notranjskega muzeja, ga. Ano Vrtovec
Beno, in zbrali obsežen nabor izdelkov, literature in podpornega slikovnega materiala o šolskem vrtu na Uncu. Ga. kustosinja je pohvalila delo naših predhodnikov, zlasti obsežne in
natančne zapise o delu na šolskem vrtu. Razstava o šolskih vrtovih je bila odprta do 5. 11.
2018.

V okviru projekta VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« z letošnjo temo Zeliščni koledar smo februarja v podaljšanem bivanju gostili go. Dragico Udovič (upokojeno učiteljico
kemije, biologije in naravoslovja). Dejavnost smo izvedli v učilnici, uporabili pa smo tudi žajbelj s šolskega vrta.

Aprila smo z učenci vrtnarskega krožka in učenci prostovoljci nadaljevali z oblikovanjem obrob, kar nam je v celoti uspelo. Zaradi obilice dežja in nizkih temperatur smo naravoslovni oz.
tehniški dan Šolski eko vrt izvedli šele 23. 5. 2019. Takrat je lahko vsak razred (od 1. do 3.)
urejal svojo na novo obrobljeno gredico. Posejali smo domača in netretirana semena iz šolske semenske banke. Ta dan nas je obiskala tudi ga. Martina Mramor iz Društva Biodinamika
Notranjska (preko LAS Notranjska, sofinancirano iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja) in nam prikazala preprost način priprave kompostnika – iz odpadnega materiala
(palet) ter nas podučila, kako pravilno kompostirati. Žal so v juniju nastopile višje temperature in sušno obdobje, tako da so rastlinice počasneje rasle, požar v industrijskem obratu v
Podskrajniku pa nam je onemogočil uživanje rastlin.

Z obiskom ge. Dragice Udovič in ge. Martine Mramor smo hkrati sodelovali z drugimi strokovnjaki oz. krajani in bivšimi učenci šole.

5. 6. 2019 smo na šolskem vrtu prvič po šolskem letu 2004/2005 izvedli prireditev Pod
toplarjem, na kateri so se učenci predstavili svojim staršem. Po prireditvi je sledil še sladki
prigrizek.

Učenci podaljšanega bivanja so v poznopomladanskih dneh (pred požarom) zaužili nekaj jagod in ribeza s šolskega vrta ter ob koncu junija posadili potaknjence sivke in nemškega rožmarina.

G. hišnik je spomladi odstranil veje na kodrasti vrbi ter večkrat opravil košnjo ter z ekološkim
škropivom proti plevelom poškropil prostor okrog kozolca.
Sodelovali in povezovali smo se z nacionalnim projektom UNESCA VZGAJAMO ZELIŠČA »V
starem iščem novo.« z letošnjo temo Zeliščni koledar in s projektom ŠOLSKA SHEMA.

S projektom »ŠOLSKI EKO VRT« smo pričeli septembra 2018 in ga zaključili junija 2019.
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.«
ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 – tema: ZELIŠČNI KOLEDAR

V času od 22. septembra 2018 do 22. aprila 2019 je na 20 vzgojno-izobraževalnih ustanovah
po celi Sloveniji nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« s
temo Zeliščni koledar, ki ga je potrdil UNESCO urad. Projekt smo že četrto 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 najprej potekal skozi pogovor na različne načine,
primerne razvojni stopnji učencev (književno delo, risanka, film, problem …), nato so učenci
iskali znanje o zeliščih pri ljudeh v domačem kraju, potem pa smo izvajali različne dejavnosti
z zelišči zlasti iz domačega okolja, tudi s t. i. pleveli.

Zelišča so skušali vključiti v različne aktivnosti (v notranjem in zunanjem okolju) v različnih
delih leta (izdelovali so razne pripravke, oblikovali različne izdelke, tudi zeliščne vrtičke).

Postopek so vzgojno-izobraževalne ustanove zabeležile v obliki kratkega poročila (s fotografijami in kratkimi opisi) ter to poslale šoli koordinatorici projekta – nam, ki smo vsa poročila
objavili na naši spletni strani, vzgojno-izobraževalnim ustanovam pa poslali povezavo do nje.

Te vzgojno-izobraževalne ustanove so (po datumu prijave na projekt):
1. OŠ Miren, Bilje
2. Vrtec Pedenjped, Ljubljana
3. OŠ Spodnja Idrija, Spodnja Idrija
4. OŠ Hinka Smrekarja, Ljubljana
5. OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
6. Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje
7. OŠ Cirkovce
8. Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan
9. OŠ Pesnica, PŠ Pernica
10. Center za korekcijo sluha in govora Portorož
11. Biotehniški center Naklo
12. OŠ Dušana Flisa Hoče
13. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola, Ljubljana
14. OŠ Cirila Kosmača Piran
15. Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
16. OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
17. Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
18. OŠ Franceta Prešerna Maribor
19. Gimnazija Ledina, Ljubljana
20. OŠ »Jožeta Krajca« Rakek s PŠ »Rudolfa Maistra« Unec

Tako smo si lahko vse vzgojno-izobraževalne ustanove udeleženke ogledale naše skupno
delo in uspehe ter si tudi na tak način pridobile nova vedenja oz. znanja ter ideje.

MEDNARODNO SODELOVANJE IN IZMENJAVA UČENCEV S ŠVEDSKO
Na Osnovni šoli »Jožeta Krajca« Rakek že od jeseni 2012 projektno sodelujemo s Švedsko, že
tri generacije učencev so sodelovale v mednarodni izmenjavi – na Rakeku smo nazadnje
gostili švedske učence junija 2017, naši učenci pa so na Švedsko potovali na začetku šolskega
leta 2018/2019.
Cilj mednarodnega sodelovanja je omogočiti učencem rabo angleščine v pristnih situacijah,
urjenje socialnih spretnosti, spoznavanje drugačne kulture, vzpodbujanje strpnosti, samostojnosti in odgovornosti udeležencev ter boljša samopodoba, pa tudi vzpodbujanje podjetništva in razvijanje organizacijskih spretnosti. Sodelujočim učiteljem projekt pomeni možnost
za osebnostno in profesionalno rast ter uvid v drug šolski sistem. Tako učenci kot učitelji lahko kritično ovrednotijo življenjski slog in pogoje v obeh državah ter tako izgrajujejo tudi svojo
narodno zavest.
Sodelovanje učencev med šolskim letom poteka skozi vrsto dejavnosti: sodelujoči učenci,
običajno so to vrstniki zaključnih razredov, se poskušajo čim bolje predstaviti drug drugemu;
sebe osebno, svoj kraj, državo, značilnosti in znamenitosti, jezik in kulturo, in sicer na različne
načine – s fotografijami, videi, besedili, predstavitvami, elektronsko pošto, voščili ipd. Poleg
tega morajo učenci tudi sami zbrati precej sredstev, ki so potrebna za organizacijo obiska
švedskih učencev na Rakeku in njihovo pot na Švedsko. V ta namen zbirajo papir, ročno izdelujejo uporabne predmete, ki jih na raznih dogodkih ponudijo staršem in drugim obiskovalcem, pripravijo odmevne prireditve, kot so Rakek ima talent in decembrski koncert učencev
ob prazniku svete Lucije. Program je delno financiran s sredstvi za mlade, ki jih dodeljuje občina Cerknica, s prispevki staršev v šolski sklad in z donacijami podjetij.
Vrhunec sodelovanja predstavlja mednarodna izmenjava učencev. Junija 2018 je šolo Rakek
obiskalo 20 učencev s Švedske v spremstvu treh učiteljev. Zanje in sodelujoče učence smo
pripravili pester program: spoznavali so Rakek in znamenitosti Notranjske, obiskali Ljubljano
in se srečali s predstavniki Slovensko-švedskega društva, se kopali v morju na naši obali, sodelovali v delavnicah na šoli in se z gostiteljskimi družinami ob športnih igrah družili na skupnem pikniku. Septembra 2018 je 21 rakovških učencev v spremstvu dveh učiteljic za pet dni
odpotovalo na Švedsko. Gostiteljske družine so učencem omogočile razne izlete, tudi na bližnje otoke, in pripravile skupen dogodek s pokušino značilnih jedi. V sklopu šolskih dejavnosti

so učenci sodelovali v dejavnostih na šoli in predstavljali svoj projekt ter državo, skupaj s
švedskimi vrstniki spoznavali mesto Norrtälje, obalo med Švedsko in Finsko, se kopali v baltskem morju in si ogledali Stockholm. Kljub določenim razlikam v miselnosti so spletli prijateljstva, ki jih nekateri še vzdržujejo.
O izmenjavah poročamo v lokalnih medijih tako pri nas kot na Švedskem. Odzivi staršev so v
veliki meri pozitivni, tudi iz morebitnih neljubih dogodkov se vedno česa naučimo. Podobno
priložnost bi želeli ponovno ponuditi učencem, zato nadaljujemo z načrtovanjem prihodnjih
oblik sodelovanja.

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 projekt posveča, 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 pripomogli k celostnemu in
kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

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 za BP se je v letošnjem letu zbral trikrat (v živo ali pa je potekalo korespondenčno srečanje). Na teh srečanjih je pregledal opomnik za spremljavo pouka, didaktičnih
pristopov, potrdil predlog za zapis dejavnosti v vrtcu ter predlagal izobraževanja za učitelje v
projektu (26. 9. 2018, 21. 11. 2018 in 20. 3. 2019).

Vsi delovni timi so bili v tem šolskem letu sklicani enkrat, in sicer 19. 12. 2018. Na srečanju
vodij delovnih timov so bile predstavljene strategije za delo z učenci, katerim
slovenščina ni materni jezik, in primeri dobrih praks.

Na razvojnih šolah so oblikovani šolski projektni timi. Šolski projektni tim na naši šoli sestavljajo Tjaša Prudič – vodja, Emiljana Baraga, Vida Rovan, Lea Sterle, Mojca Podobnikar in Nastasja Škerlj Grat, aktivno pa sodeluje tudi ravnateljica, mag. Anita Knez.
Delovna srečanja šolskih projektnih timov:
7. 11. 2018

Udejanjanje inovativnih učnih okolij in razvoj splošnih kompetenc z vzajemnim
učenjem, kolegialno podpiranje s pomočjo veščin coachinga, kolegialne hospitacije (Tjaša Prudič)

16. 1. 2019

Krepitev vodij PT RVIZ: kje smo in kam gremo, metodologija merjenja splošnih
kompetenc in kompetenc 21. stoletja (Tjaša Prudič)

27. 3. 2019

Analiza didaktičnih pristopov in gradnik tekoče branje (Tjaša Prudič)

3. 7. 2019

Ohranjanje razvojne naravnanosti VIZ-a in uvajanje gradnikov bralne pismenosti v pouk z namenom razvoja inovativnih učnih okolij, PI glede kolegialnih
hospitacij, izmenjava izkušenj (Tjaša Prudič)

Usposabljanja za člane šolskih projektnih timov:
25. 9. 2018

Sodobni didaktični pristopi in inovativna učna okolja v luči dviga splošnih
kompetenc, branje multimodalnih besedil pri razvoju sporazumevalne zmožnosti (Brigita Modic, Vida Rovan, Emiljana Baraga)

2. 10. 2019

Digitalna kompetenca, digitalno branje in pisanje (Nastasja Škerlj Grat, Lea
Sterle)

13. 2. 2019

Kaj in zakaj je pri učenju slovenščine najvažnejše od vrtca do mature, sodobni
didaktični pristopi pri pouku književne vzgoje/književnosti od vrtca do srednje
šole (Vida Rovan, Emiljana Baraga, Mojca Podobnikar)

6. 5. 2019

Analiza podatkov NPZ za namene projekta OBJEM (Tjaša Prudič, Mojca Podobnikar, Urška Drobnič, Liljana Intihar)

Šolski projektni tim se je v letošnjem šolskem letu sestal enajstkrat. Na teh sestankih je načrtoval delo v šolskem letu 2018/2019, se seznanil z analizo stanja, podano s strani M. Doupona, pripravil operativni načrt šole, individualna raziskovalna vprašanja, si med seboj delil informacije in znanja, pridobljena na usposabljanjih, pripravil načrt, izvedbo in evalvacijo strategije 19. februar = Tone Pavček + OBJEM, podal povratno informacijo na predlog za zapis

didaktičnih pristopov, izvedel protokol kolegialne hospitacije, se pripravljal na kolegialne
hospitacije, sproti evalviral zapise dejavnosti, operativne načrte, pripravil evalvacijo 1. in 2.
akcijskega kroga, analiziral NPZ iz LUM z vidika gradnikov bralne pismenosti …

Raziskovalno vprašanje naše šole v šolskem letu 2018/2019 je bilo:
S katerimi strategijami uporabe različnih učnih gradiv izboljšati učenčevo besedišče in nivo
razumevanja prebranega?

Individualna raziskovalna vprašanja članic šolskega projektnega tima so bila:

•

Lea Sterle - Kako povečati izposojo knjižničnega gradiva v III. VIO?

•

Mojca Podobnikar - V kolikšni meri dnevnik branja in mapica (zbirnik) besedilnih izdelkov

vplivata

na

zmožnost

razumevanja

in

poustvarjanja

umetnost-

nih/neumetnostnih besedil pri učencih 3. triade?
•

Nastasja Škerlj Grat - Ali bo uporaba mnemotehnik izboljšala dolgotrajno pomnjenje
novega besedišča? S katerimi strategijami razvijati učenčevo besedišče?

•

Vida Rovan - S katerimi strategijami bom vzpodbudila učence, da bodo postavljali
zahtevnejša vprašanja ob prebranem besedilu? S katerimi strategijami bom vzpodbudila učence, da bodo odgovorili na vprašanja o prebranem besedilu na vseh ravneh razumevanja?

•

Emiljana Baraga - S katerimi strategijami dela z učenci lahko dosežem, da bodo izboljšali sestavo in obogatili vsebino povedi? Katere strategije so najbolj primerne za
izboljšanje sestave in vsebine besedil?

•

Tjaša Prudič - S katerimi strategijami voditi učence s slabšo razvito bralno tehniko,
da bodo hitreje razvili tekoče branje? S katerimi strategijami voditi učence s slabšo
razvito bralno tehniko, da bodo tekoče brali in razumeli prebrano besedilo?

5. 9. 2018 se je šolski projektni tim udeležil strokovnega srečanja skrbnic in članov šolskih
projektnih timov razvojnih šol, dne 17. 12. 2018 opravil 1. srečanje s skrbnico na šoli - priprava na spremljanje pouka, spremljanje pouka in analiza po spremljanju pri Emiljani Baraga.
Dne 19. 4. 2019 je potekal 2. srečanje s skrbnico na šoli, izvedeno je bilo spremljanje pouka
pri Mojci Podobnikar in Lei Sterle. Poleg spremljanj pouka, opravljenih v sklopu skrbniških

obiskov, smo spremljali pouk tudi pri Tjaši Prudič, Vidi Rovan in Nastasji Škerlj Grat. Vsaka
članica je pripravila dva zapisa dejavnosti didaktičnih strategij in jih oddala skrbnici. Ob zaključku 1. in 2. akcijskega kroga pa smo evalvirale svoje delo ter pripravile opomnik k refleksiji.

Na uvodnem roditeljem sestanku je pomen krepitve bralne pismenosti staršem predstavil
Igor Saksida.

Projekt OBJEM smo skozi različne aktivnosti poskušali približati tudi ostalim strokovnim delavcem na šoli. Izvedene so bile:
-

delavnica za učitelje: Akcijsko načrtovanje in raziskovalno vprašanje, 31. 8. 2018 (31
učiteljev);

-

predstavitev projekta OBJEM na konferenci 31. 1. 2019 in napoved strategije 19. februar = Tone Pavček + OBJEM;

-

izvedba strategije 19. februar = Tone Pavček + OBJEM;

-

delavnica za učitelje: Tekoče branje, 9. 4. 2019 (10 učiteljev);

-

predstavitev/poročilo o projektu OBJEM na zaključni konferenci 1. 7. 2019.

Poleg tega smo v letošnjem letu v sodelovanju s PeF Ljubljana izvedli preliminarno testiranje
diagnostičnih pripomočkov v 5. in 8. razredu ter izvedli analizo stanja – vprašalnik merjenja
splošnih kompetenc in kompetenc 21. stoletja.

Ob zaključku leta ugotavljamo, da smo projekt OBJEM zasidrali toliko, da vemo, kam gremo
in kako bomo delali naprej. V prihajajočem šolskem letu želimo bralno pismenost postaviti za
prioriteto dela na šoli s pomočjo formativnega spremljanja, prožnih oblik učenja, povečano
aktivnostjo otrok, skrbnim načrtovanjem dela, ki v skladu z učnim načrtom spodbuja gradnike bralne pismenosti. Razširili bomo šolski projektni tim in znanje delili z ostalimi strokovnimi
delavci na šoli.

PROJEKT PROSTOVOLJSTVO
INTERESNA DEJAVNOST PROSTOVOLJSTVO
Učenci so izdelovali plakate in obvestila za okrasitev stojnice za akcijo Drobtinica, pomagali
pakirati pecivo za akcijo Drobtinica. Izpeljali so akcijo »podari premajhno oblačilo«. Družili so
se z učenci v podaljšanem bivanju. Priključili so se tudi vseslovenski akciji Deželak= junak in
zbrali 260 evrov. Obiskovali so dom starejših v Cerknici, vrtnarili pri upokojencih.

SiMIBIOZ@GIBA
V tednu med 15. in 19. oktobrom 2018 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. Velik interes je bil za pohod, ki ga je organizirala podružnična
šola na Uncu. Odziv starih staršev je bil izjemen, zato bomo akcijo zagotovo ponovili

PLAKAT MIRU
Že osmo leto zapored so od septembra do novembra vsi učenci, stari od 11 do 13 let, sodelovali na mednarodnem natečaju Plakat miru. Natečaj je potekal pod okriljem Lions kluba
Tivoli. Učenci so ustvarjali v različnih tehnikah, razen v lepljenki, ki ni dovoljena. Letošnja
tema natečaja je bila »Pomagajmo si«. Na šoli smo izbrali dva najboljša izdelka in ju poslali
na izbor zmagovalnega plakata. Plakata Vanese Istenič in Sare Udovič se žal nista uvrstila
med 24 slovenskih finalistov.

DAN ZA SPREMEMBE
Ob Dnevu za spremembe so se prostovoljci naše šole na Maistrov pohod podali skupaj s starejšimi. Pri Ani Ivančič v Slivicah so ustvarjali medene kruhke v obliki srčka. Izdelali so po dva
medena kruhka in ju poklonili babici in dedku.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Učenci predmetne stopnje so vsak mesec obiskali dom starejših v Cerknici, jim pomagali izpolnjevati tombolske lističe in se z njimi pogovarjali. Za njih so izdelali družabne igre. Ob novem letu so jih obdarili z novoletnim aranžmajem.
Ob materinskem dnevu so babicam podarili cvet narejen iz krep papirja, ki so ga izdelali v
podaljšanem bivanju.

ŠOLSKI SKLAD
Ob zaključku šolskega leta 2018/2019 delo sklada ocenjujemo kot pozitivno, saj smo zastavljeni cilj zbiranja sredstev dosegli. V obdobju celega šolskega leta smo z donacijami posameznikov ter z načrtovanimi zbiralnimi akcijami v sklad zbrali 3.786,64 €.

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 5.397,73 €. Za novo šolsko leto 2019/20 na računu sklada
ostaja na postavki matična šola 5.765,86 €, na postavki PŠ Unec pa 1.233,22 €.

J. PROJEKTI ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV
1. Mentorica in člani šolske skupnosti
V šolskem letu 2018/19 je bila mentorica šolske skupnosti Anja Šircelj Istenič.

Šolsko skupnost so sestavljali predstavniki razredov, in sicer po 2 učenca od 4. do 9. razreda:
 4. a: Urban Katern, Marija Radić
 4. b: Alja Žvan, Jaka Oblak
 5. a: Manca Pohole, Eva Modic
 5. b: Anže Štrukelj, Alan Abidović (do novembra), Tinkara Obreza (od decembra dalje)
 6. a: Taia Doles, Ajda Perko
 6. b: Martin Mavsar, Emma Jane Paradiž
 7. a: Tia Saša Gärtner, Peter Bajt
 7. b: Svit Ileršič, Jan Beber
 8. a: Lenart Logar, Luka Zidar
 9. a: Lina Kovšca, Tine Krpan

2. Sestanki šolske skupnosti

V šolskem letu smo imeli 3 sestanke šolske skupnosti (oktobra 2018, marca 2019, junija
2019).

3. Realizacija ciljev in dejavnosti

Realizacija zastavljenih ciljev:
 sprememba melodije zvonca (novo melodijo sta posnela Samo Japelj in Jon Jambrošič
pod mentorstvom učiteljice Tine Milavec),
 zbiranje starih družabnih iger (november 2018; slab odziv),
 zbiralna akcija starega papirja (aprila 2019 – zbrano 141,10 € za nakup družabnih in
miselnih iger za igralne kotičke na šoli),
 popravilo zvočnikov v nekaterih učilnicah (nedelujoč je le še v učilnici B4),
 ureditev garderobe s klopmi za sedenje,

 sprememba mesta za odlaganje šolskih torb v času kosila,
 predlogi v zvezi s prehrano (ob koncu leta so učenci izrazili zadovoljstvo v zvezi s šolsko prehrano).

Za naslednje šolsko leto ostaja še realizacija sledečega cilja:
 uskladitev ur na šoli, saj precej odstopajo (težava naj bi bila odpravljena ob začetku
šolskega leta 2019/2020).

K. DELO UČITELJSKEGA ZBORA

V tem šolskem letu se je pedagoški zbor sestajal vsak drugi torek od 7.00 do 8.00, na treh
pedagoških konferencah (24. 8. 2018 – uvodna pedagoška konferenca, 29. 11. 2018 – problemska konferenca in 1. 7. 2019 – zaključna konferenca) in treh ocenjevalnih konferencah
(31. 1. 2019 – prva redovalna konferenca, 11. 6. 2019 (9. razred) in 19. 6. 2019 (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 20 napovedanih rednih hospitacij, od tega 3 na PŠ Unec.
Ravnateljica je bila prisotna tudi na taborih in v zimski šoli v naravi.

V šolskem letu 2018/19 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 (avgusta 2018). 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 2018/2019 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 2019/20). Zaradi neustreznih vremenskih pogojev in organizacijskih vzrokov so se nekatere dejavnosti premaknile v naslednji mesec (dva športna dneva
smo zamenjali tudi vsebinsko, in sicer smo Maistrov pohod zaradi slabih vremenskih razmer
in požara v podjetju Fragmat zamenjali s športnimi igrami v telovadnici in na šolskem igrišču.
Učenci 3. razredov so imeli namesto zimskega športnega dne športne igre meseca maja.)

Aktiv 2. triade se je v šolskem letu 2018/2019 sestal 5-krat (avgusta 2018 so člani pregledali
in potrdili kriterije ocenjevanja po predmetih, aprila potrdili učbenike in delovne zvezke, junija načrtovali dneve dejavnosti, tekmovanja itd. za naslednje šol. leto). Vsi dnevi dejavnosti so
bili realizirani po planu, razen ŠD Maistrov pohod, ki je bil zaradi neugodnih vremenskih razmer izveden 21. 6. 2019 v obliki športnih iger. Vključevali smo se v nacionalni UNESCO projekt ter v šolske projekte in izvedli načrtovane dejavnosti. Učenci 5. b so bili vključeni tudi v
projekt raziskovanja lastne prakse OBJEM.

Naravoslovni aktiv se je sestal 3-krat (načrtovali so dneve dejavnosti, pregledali merila za
preverjanje in ocenjevanje znanja, predlagali nakup pripomočkov, novih učbenikov, potrdili
predlog ravnateljice v zvezi z organizacijo skupnih govorilnih ur in roditeljskih sestankov).
Sodelovali smo v različnih šolskih projektih (Vzgajamo zelišča, Unesco nacionalni projekti,
projekt OBJEM ter prostovoljstvo).

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. Sodelovali so na prireditvah ter v nacionalnih Unesco projektih. Aktivni so bili tudi
pri mednarodni izmenjavi s Švedsko. Nekaj sprememb je bilo le glede datumov izvedbe ter
odpovedi udeležbe na Zlati kuhalnici.

Športni aktiv se je sestajal mesečno (pregled dejavnosti in načrtovanje dela za naslednji mesec, tekoča problematika …). Oktobra 2018 sta se učitelja selila v novo športno dvorano, ki je
bila velika pridobitev na področju športa tako za šolo kot za učence. Posledično smo na šoli
izvedli več šolskih športnih tekmovanj (področno in državno tekmovanje iz namiznega tenisa,
občinsko in področno tekmovanje v odbojki, nogometu. Na šoli se je letos prvič izvajala Žogarija ter osmič po vrsti medobčinski nogometni turnir. 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. Dva športna dneva
sta se zaradi neustreznih vremenskih razmer izvedla v drugačni obliki.

Aktiv OPB se je sestal 4-krat (načrtovanje dela v OPB, nabava materialov, reševanje tekoče
problematike, projekti, študijske skupine). Septembra 2018 so se učitelji na uvodnem roditeljskem sestanku priključili razrednikom in staršem predstavili program in način dela v OPB.
Med šolskim letom so učitelji mesečno izvajali projektne dneve. Zaradi ekološke katastrofe
so ob zaključku leta odpadne vodne igre, izpeljali pa so zaključni izlet v Ljubljano. V okviru
bralne pismenosti so letos več časa posvetili branju in likovno-literarnemu ustvarjanju, sodelovali v nacionalnem Unesco projektu Vzgajamo zelišča, v projektu »Šolski ekovrt« in Šolska
shema.

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 …). Pripravili in izvedli so Tabor doživljajske pedagogike (6. a, 6. b), delavnico na
temo OBJEM za učitelje, za starše 3. in 4. razreda pripravile predavanje na temo branja, za
starše učencev 1. razreda na temo pomoči otrokom pri premagovanju učnih težav, na področnem aktivu DSP predavanje o skotopičnem sindromu, ustvarjalne delavnice s starimi
starši učencev 3. razreda v sklopu Unesco projekta … Večkratno in strokovno je aktiv sodeloval z razredniki ob učni in vzgojni problematiki, v projektu OBJEM, pri Unesco projektih ter
pripravi prijavnice za Erasmus+ projekt.

Aktiv ODDELČNIH SKUPNOSTI je izvedel 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
1. 18. 9. 2018
2. 18. 9. 2018
4. 13. 6. 2019

Vsebina
Načrtovanje LDN Unesco ASPnet šole
Letni plan UNESCO ASPnet šole 2018/19
Unesco sestanek koordinatorjev ljubljanskega središča

Kraj
OŠ Rakek
OŠ Rakek
OŠ Ledina

L. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV

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

24. 8. 2018

Varstvo osebnih podatkov, Katja Tretjak

28. 8. 2018

Delavnica Office 365, Lidija Anzeljc
Uporaba gasilnih aparatov, požarna varnost na delovnem mestu,
PGD Rakek

29. 8. 2018

Letne priprave, Vera Bevc
Strokovni seminar učiteljev za pripravo na tekmovanje iz znanja
biologije: Raznovrstnost in ogroženost plevelov Slovenije, Prirodoslovno društvo, Ljubljana
Uravnoteženo starševstvo, Cankarjev dom

30. 8. 2018

Srečanje študijskih skupin v Postojni, Ajdovščini, Izoli, Kopru

31. 8. 2018

Delavnica za učitelje v okviru projekta OBJEM, Tjaša Prudič
Predstavitev programa Jantar, modul EDČ
Projekt MEJ-MO-JIH, Aja Zamolo

6. 9. 2018

Aktiv PAUN, Anja Š. Istenič

13. 9. 2018

Spodbujanje bralne pismenosti, dr. Igor Saksida

21. 9. 2018

Izboljšajmo svoje fotografije, Ljubo Vukelić, Občina Cerknica

22. 9. 2018

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

25. 9. 2018

OBJEM, ZRSŠ

10. 10. 2018

Področni aktiv DSP, Jelka Otoničar

15. 10. 2018

Izobraževanje v okviru projekta OBJEM, ZRSŠ, Ankaran

16. 10. 2019

Učiteljska idejnica, Lacara plus, Ljubljana

Oktober, november
2018, maj, avgust 2019

Od poslušnosti do odgovornosti, FL Slovenija, Hrvaška, Srbija

Oktober, november
2018, januar 2019

Intervizija, FL Slovenija

24. 10. 2018

Strokovna sreda – Mega kviz, Narodna galerija in KOŽ Ljubljana

25. 10. 2018

Webinar »Zakaj je več lahko tudi preveč?« (Kako izdelati učinkovito učno gradivo?), Rokus

6. 11. 2018

Varstvo pri delu, Logatec

9. 11. 2018

Srečanje študijskih skupin (Vodenje razreda po načelih formativnega spremljanja) v Postojni, Katarina Dolgan, Sandra Mršnik,
Marta Novak

14. 11. 2018

Strokovna ekskurzija, ZOTKS
Začetno opismenjevanje, Lenaja – Viljenka Jalovec

21. 11. 2018

Regijsko srečanje učiteljev matematike, OŠ Stari trg
Področni aktiv DSP, Jelka Otoničar

22. 11. 2018

Aktiv PAUN, Anja Š. Istenič

28. 11. 2018

Izobraževanje Rudolf Maister – sto let severne meje,
Bogdan Urbar in predavatelji, Unec

29. 11. 2018

Vzgoja, razpeta med radostjo in pestmi, dr. Miha Kramli

4. 12. 2018

Moteči dejavniki, Tjaša Prudič
Predstave otrok o živih bitjih, dr. Sue Dale Tunnicliffe (Rokusova
centrifuga)

7. 12. 2018

Konferenca Založbe Oxford University Press, Mladinska knjiga
Ljubljana

11. 12. 2018

Dan odprtih vrat, Rokus Klett

8. 1. 2019

8 krogov odličnosti, Jani Prgić

9. 1. 2019

Zmagovalna miselnost za učitelje, Branko Žunec (Rokusova centrifuga)

24. 1. 2019

Izdelava spletne strani – aktiv PAUN, Nastasja Škerlj Grat
Aktiv PAUN, Anja Š. Istenič

2. 2. 2019
3. 2. 2019

Umetnost pripovedovanja, Ljoba Jenče

4. 2. 2019

Skotopični sindrom, dr. Polona Kelava (Rokusova centrifuga)

7. 2. 2019

Akademija Radovednih 5, Rokus Klett

8. 2.–11. 2. 2019

Strokovna ekskurzija v Berlin, aktiv PAUN

12. 2. 2019

Kolesarski izpit in tekmovanje, SIO portal, Damjana Šajne
Govorica prostora ob razstavi, učilnica v naravi: Šolski vrt včeraj,
danes, jutri, Ira Zorko

13. 2. 2019

OBJEM, ZRSŠ, Ljubljana
Predstavitev Super Minds, Marinka Velikanje

14. 2. 2019

3. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti, Ministrstvo za
infrastrukturo

19. 2. 2019

Uporaba računalniške učilnice in računalnikov, Lidija Anzeljc

4. 3. 2019

Izobraževanje SAOP za kuharice in vodjo prehrane, Boris Kalin

5. 3. 2019

E-vrednotenje, Lidija Anzeljc

5. 3. 2019

Sprechen, sprechen, aber wie?, dr. Ivana Horvatinčić Ajayi

5. 3. 2019

Študijska skupina: spremenjena vloga učenca v praksi: Značilnosti
spodbudnega okolja, Katarina Dolgan, ZRSŠ

10. 3. 2019

Predani učitelj: Kako razumeti in vzpodbujati najstnike, Rokus
Klett, Brdo

12. 3. 2019

HACCP, Marija Opeka
Izobraževanje učiteljev za e-vrednotenje NPZ, RIC

13. 3. 2019

Spiele im fruhen DaF-Unterricht, dr. Mojca Leskovec

15. 3. 2019

Zavod – otroci brez staršev, Hospic, Ljubljana

20. 3. 2019

Akademija Lili in Bine, Maruša Kmet, Rokus Koper

26. 3. 2019

Izobraževanje za učitelje RP za vrednotenje NPZ iz matematike v
6. razredu, Alije Jagodnik, RIC Kranj

2. 4. 2019

Upravljanje s čustvi na delovnem mestu, Izidor Gašperlin (Rokusova centrifuga)

6. 4. 2019

E-vrednotenje, Lidija Anzeljc

8. 4. 2019

Predstavitev učbenikov Rokus Klett, Marinka Velikanje

9. 4. 2019

Vaje za razvijanje bralne tehnike, Tjaša Prudič
E- vrednotenje, Lidija Anzeljc

5. 4. 2019

Aktiv PAUN, Anja Š. Istenič
Izobraževanje za popravljanje NPZ, Lidija Anzeljc

13. 4. 2019

Didaktika učenja na prostem: uporaba didaktičnega pristopa
»skrivnostnosti« za izjemno učinkovito učenje na prostem, CŠOD
Rakov Škocjan

15. 4. 2019

Nova učna serija Think (webinar), Rokus Klett in Modrijan izobraževanje

17. 4. 2019

Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela s sodobnimi učnimi
pristopi v 1. VIO OŠ
Kako prepoznati neustrezno vedenje otroka in preprečiti, da le-to
preraste v nasilje, Radovan Radetić, OŠ Cerknica

23. 4. 2019

Strokovne tehnike za učinkovito reševanje konfliktov, Andrej Zalokar (Rokusova centrifuga)

6. 5. 2019

Analiza podatkov NPZ s pomočjo programa Orka v okviru projekta
OBJEM

16. 5. 2019
11. 6. 2019

Prometejeva delavnica, LoPolis

22. 5. 2019

Strokovna ekskurzija »Ogled šolskih vrtov in kmetijskih krožkov na
področju LAS med Snežnikom in Nanosom«, Tamara Urbančič,
Dragica Bratanič, LAS Notranjska

23. 5. 2019

Regijski aktiv učiteljic SLJ v Starem trgu: Kriteriji ocenjevanja pisnih
nalog, Milena Kerndl (ZRSŠ)

27. 5. 2019

Strokovno srečanje presojevalcev skotopičnega sindroma, Irlen
Slovenija, Ljubljana

30. 5. 2019
12. 6. 2019

Skrivnosti odličnega prvega vtisa in učinkovite komunikacije,
Vesna Sodnik (Rokusova centrifuga)
Aktiv PAUN, Anja Š. Istenič

13. 6. 2019

Unesco srečanje koordinatorjev, OŠ Ledina, Ljubljana

2. 7. 2019

Izdelava lastne spletne učilnice, Nastasja Škerlj Grat

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 2018/2019:
DATUM
13. 2. 2019

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 sistema HACCP, 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.

6. 3. 2019

Inšpektorat RS Slovenije za delo

Pregled spoštovanja delovnopravnih določb v zvezi s prenehanjem delovnega
razmerja delavke.

N. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA (poročilo Tjaše Prudič)
1. UČENJE IN POUČEVANJE
Po potrebi sem spremljala pouk predvsem v tistih razredih, kjer so me učiteljice opozorile na
učno neuspešne učence ali kjer so želele pridobiti dodatno mnenje o učencu.

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

Izvedla sem delavnico za starše učencev 3. in 4. razreda z naslovom Branje.

1.2 Delo z učenci, ki imajo učne težave

Na podlagi dela v skladu s Konceptom dela učne težave v osnovni šoli smo tudi letos bolj
smotrno razdelili učno pomoč učencem, ki jo potrebujejo. Ob zaključku lanskega leta smo
evidentirali učence z učnimi težavami in tudi letos sistematično zastavili delo. Delo sem koordinirala, iskala boljše rešitve, sodelovala na razgovorih s starši, izdajala soglasja itd.

Spremljala sem delo oseb, ki na šoli opravljajo učno pomoč (javne delavke, izvajalke ur ISPU,
izvajalke dopolnilnega pouka, projekt R. E. A. D. – Tačke Pomagačke, ID za premagovanje
težav na področju branja), jim svetovala in nekaterim organizacijsko urejala delo. V okviru
omenjenega je bila učna pomoč nudena (ali pa načrtovana, pa se učenci nanjo niso odzvali)
29 učencem. Med letom so bili 3 učenci z učnimi težavami prepoznani kot učenci s posebnimi potrebami.

Za 4 učence smo pripravili izvirni delovni projekt pomoči učencu tujcu, predvideli oblike pomoči ter prilagoditve pri delu. Vsi učenci so napredovali v znanju slovenskega jezika, 2 izmed
njih pri predmetu Slovenščina nista bila ocenjena, 1 pa zaradi drugih razlogov ne napreduje v
višji razred.

Za prihodnje leto smo evidentirali 29 učencev z učnimi težavami, med njimi so 4 učenci tujci.
Vodstvu sem predlagala načine pomoči.

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

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

Aprila sem s soglasjem staršev v 3. a in 3. b razredu izvedla diagnostični narek Matevž in
bralni test. Pripravila sem analizo. Vse starše sem povabila na vpogled, kar se je izkazalo za
dobro. Starše učencev, ki so dosegli slabše rezultate, sem povabila na dodatni pogovor, na
katerem sem jim predstavila rezultate, skupaj smo načrtovali nadaljnje delo. Diagnostični
narek in bralni test sem izvedla in analizirala tudi pri nekaterih učencih 4. razreda, ki so v
preteklem letu izkazovali šibkejše branje ali zapisovanje, predstavila rezultate staršem in načrtovala nadaljnje delo.

Učence 1. razreda sem testirala s testom ocenjevalna shema bralne pismenosti, rezultate
sem predstavila tudi učiteljicam, s katerimi smo skupaj načrtovale nadaljnje delo, one so
staršem predstavile rezultate in svetovale, kako nadaljevati.

Sodelovala sem s svetovalnim centrom za otroke mladostnike in starše v Ljubljani in Kopru
ter z MKZ Rakitna.

Skozi celo šolsko leto sem vodila dokumentacijo učencev z učnimi težavami (soglasje, dnevnik pomoč, poročila ipd.). Ob zaključku šolskega leta sem zbrala evalvacije dela z učenci z
učnimi težavami, evidentirala učence, pri katerih učne težave ostajajo, in predvidela delo v
prihodnjem šolskem letu (dopolnilni pouk, ure ISPU, javni delavec) ter vse to oddala vodstvu
šole.

V okviru pomoči otrokom, ki so slabši na področju branja in zapisovanja, smo v aktivu DSP
vodile interesne dejavnosti Potovanje v deželo črk, besed in branja, pri katerih 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 okoli 20 otrok 2.–4. razreda.

2. ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED

Sodelovala sem pri razreševanju aktualne problematike in konfliktnih situacij na šoli. Te sem
obravnavala individualno ali v timu z razredničarko, posameznimi učitelji ali ravnateljico.
Pogovorila sem se z otroki, ki so bili vpleteni v te situacije, in jim pomagala razrešiti ali soočiti
se s problemom. Večkrat sem bila v vlogi svetovalca razredničarki ali učiteljem, nekajkrat pa
sem bila tudi mediatorka v konkretnih situacijah. Občasno sem sodelovala pri obravnavi določene teme ali problematike v okviru razrednih ur. Razredniki so se k meni obračali po informacije za razredne ure, skupaj smo zastavili cilje, pomagala sem tudi izpeljati razredne ure
ob določeni problematiki. Ob težji problematiki sem razrednikom predlagala sklic oddelčnega učiteljskega zbora.

V povezavi z razredniki sem se vključevala v pomoč in svetovanje posameznim učencem in
njihovim staršem ob opaženih težavah.

V letošnjem letu sem redno ali po potrebi opravljala svetovalne razgovore z učenci in njihovimi starši. Ti so imeli težave na različnih področjih – težave z obvladovanjem vedenja, stiske
ob razhodu staršev, težave s samopodobo, slabše strategije vključevanja v skupino, slabše
učne in organizacijske spretnosti, težave v odraščanju, zavračanje šole, nizka motivacija za
delo, odklonilno vedenje, čustvene stiske …

Sodelovala sem s CSD Cerknica in MKZ Rakitna.

Ob težjih in hujših kršitvah šolskih pravil in izvlečka iz hišnega reda sem opravila razgovore z
učenci in starši, pri tem pa sledila Vzgojnemu načrtu šole in učenčevi individualnosti. V letošnjem letu sta bila izrečena 2 vzgojna opomina (fotografiranje med poukom, neopravičene
ure). Razredničarkam sem pomagala pripraviti individualiziran načrt in bila aktivna pri spremljanju napredka učenca in pri sodelovanju s starši.

Starše, ki so se obrnili name oziroma so bili pripravljeni sodelovati, sem ozaveščala o osnovnih vzgojnih načelih, o učinkovitem delu, skupaj z njimi in njihovimi otroki smo začrtali kratkoročne cilje, ki jih želijo doseči.

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

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

Za učence od petega do devetega razreda sem organizirala ogled filma Gajin svet, ki mu je
sledil pogovor o nevarnostih svetovnega spleta na razrednih urah v šoli. Učiteljem sem posredovala vso literaturo za izvedbo aktivnosti, ki jo je pripravil Safe.si. Prijavila sem nas tudi

na dan varne rabe interneta in učiteljem posredovala aktivnosti za izvedbo. Preko spletne
strani šole sem starše obveščala o nekaterih nevarnostih svetovnega spleta.

Izvedla sem delavnico Moteči dejavniki. Obnovili smo poslanstvo našega zavoda in pregledali
strategije, s katerimi želimo slediti temu poslanstvu, obnovili znanje restitucije, posebno pozornost smo namenili potrebi po pripadnosti, strategijam, s katerimi jo lahko zadovoljujemo
pri učencih, ob koncu pa izpostavili moteče dejavnike (zamujanje k pouku, neupoštevanje
dogovorov, ki izhajajo iz statusov, uporaba mobilnih telefonov, odnašanje sadja in hrane iz
jedilnice, spoštljiva komunikacija, premalo razrednikovega časa za delo z razredom) in se
dogovorili o enotnem reagiranju, si začrtali nadaljnje delo.

Učenci 6. a in 6. b so se udeležili dvodnevnega tabora doživljajske pedagogike, na katerem so
spoznavali, kako pomembno je sodelovati, se prilagoditi skupini in tako lažje doseči cilj. Ob
takojšnji povratni informaciji so učenci izvedeli, kako so se ob njih počutili drugi, ali so bili
uspešni in kako bi se lahko še bolje izkazali. Učenci so preživeli prijetna dva dni v naravi, na
soncu, naučili so se postaviti pravila in se jih držati, razdeliti zadolžitve in jih opraviti ter se
veliko igrati (šport). Vsak učenec se je lahko izkazal tako, da je pripomogel k uspehu skupine.
Vse sodelovalne igre so učenci uspeli rešiti. Bolj so se naučiti zaupati in seveda zaupanje vračati. Zagotovo pa bodo potrebovali še veliko takih izkušenj.

Tudi v tem šolskem letu sem v okviru razrednih ur v 4. in 5. razredu sledila programu delavnic zavoda RAKMO. Spoznavali smo sebe in se učili, v čem se razlikujemo od drugih ter kaj
imamo skupnega; pogovarjali smo se o konfliktih in ugotavljali, da so posledica drugačnega
pogleda ali razumevanja, torej smo se jih učili razumevati in reševati; pogovarjali smo se o
pomembnosti ohranjanja sodelovanja; pri sebi smo prepoznavali jezo in se naučili nekaj metod primernega izražanja jeze; naučili smo se izražati svoje občutke v jaz stavkih in nekaj preprostih strategij za reševanje manjših konfliktov.

Vse razgovore (z učenci, starši, učitelji) sem si skrbno beležila.
V letošnjem letu sem bila članica tima za delo z vzgojno zahtevnejšim učencem. Učenec je
obiskoval 3. razred na podružnični šoli na Uncu. Ob ureditvi ustreznih organizacijskih in stro-

kovnih pogojev in spremembi strategij dela je učenec v večji meri zmogel slediti pouku. V
prihodnjem letu bomo nadaljevali delo v enakem obsegu.

V letošnjem letu je bilo zaznati enako količino neprimernih vedenj kot v preteklem letu. Največkrat je šlo za enkratno neprimerno vedenje učenca, ki smo ga zaznali in učencem nudili
podporo ter jim skozi razgovor ter ustrezne oblike ukrepanja dali tako izkušnjo nelagodja kot
izkušnjo, da lahko svoje neprimerno vedenje nadomestiš s primernejšim. Po številu neprimernih vedenj pa izstopa starejši učenec, njegova vedenja so večkrat drugačna od pričakovanih, zato smo staršem svetovali obisk kliničnega psihologa.

V letošnjem letu sem veliko sodelovala tudi z razredničarko 7. b razreda, saj je v razredu veliko trenj, medvrstniških konfliktov … Veliko sva sodelovali s starši in ravnateljico in iskali načine pomoči za sobivanje vrstnikov v oddelku in vzpostavljanju korektnih medsebojnih odnosov. Zagotovo nas v tem oddelku čaka še veliko dela.

Marca smo zaznali (bili obveščeni), da bi lahko bila nekatera dejanja učencev izven šolskega
prostora kazniva (prodaja elektronskih cigaret, tekočin, nabojev airsoft igrač, kraje v trgovini). Pričeli smo s preventivnimi ukrepi na ravni celotne šole, v šolo povabili policista, opravili
svetovalne razgovore z nekaterimi učenci, pri uri biologije učence seznanili s škodljivimi posledicami uporabe elektronskih cigaret, obvestili starše, na spletni strani šole in preko sveta
staršev obveščali o nevarnostih omenjenih dejanj. Menimo, da so bile aktivnosti uspešne.

V 4. b in 5. a sem opravila sociogram in analizo razredne ure. Rezultate sem predstavila razredničarkama, skupaj smo se pogovorile o možnostih nadaljnjega dela v oddelku.

V letošnjem letu sem na prošnjo razredničark glede na potrebe v oddelku izvedla več razrednih ur. Veliko razrednih ur smo namenili čustvom, jezi in učenjem strategij obvladovanja
jeze.

V aktiv oddelčnih učiteljskih zborov so bili v letošnjem šolskem letu vključeni vsi razredniki in
ravnateljica. V okviru aktiva smo se zbrali dvakrat, in sicer v začetku leta, ko smo načrtovali
naše delo, in ob zaključku leta, ko smo naredili dokončno evalvacijo in predlagali teme in

delo v prihodnjem šolskem letu. Med letom sem razrednike večkrat spomnila na zastavljene
cilje. Spodaj je zapis zadnjega sestanka OUZ.

1. a
Realizirali zastavljene cilje. Veliko časa namenili izgradnji dobrih medosebnih odnosov, izvršilne funkcije so urili
s pomočjo ure, tako so učenci pridobili na razumevanju časa, koncentraciji, spominu. Na področju odgovornosti
so največ časa namenili skrbi za svoje šolske potrebščine, skrbi za domače naloge. S pomočjo srčkov so učenci
vsakodnevno ovrednotili svoje počutje. V kolikor se kdo ni počutil dobro, so skozi pogovor to razrešili.

1. b
Realizirali zastavljene cilje. Svetovalna delavka je nadgradila delavnico čustev – učenci so pridobili nekaj strategij za obvladovanje čustev. Izvršilne funkcije so urili s pomočjo vaj POZORKO. Na področju odgovornosti so
največ časa namenili uporabi beležke – navajanje, da sami pokažejo obvestila staršem, da sami skrbijo za svoje
stvari in presežejo miselnost »Mami ni dala v torbo.« ter prevzemajo odgovornost za svoje naloge.

2. a
Realizirali zastavljene cilje. Zelo dobra je delavnica RK Varne in nevarne igrače. Izvršilne funkcije so urili skozi
vaje POZORKO. Na področju odgovornosti je razredničarka veliko časa namenila temu, da starše ozavesti, naj
ne prevzemajo odgovornosti otrok nase (kaj je za nalogo ipd.).

2. b
Realizirali zastavljene cilje. Zelo dobro sodelovanje s starši, ki so otrokom pustili, da sami skrbijo za svoje šolske
potrebščine in obveznosti (in se o tem pozanimali pri razredničarki). Izvršilne funkcije so urili skozi vaje
POZORKO. Delavnico Julije Perko je nadgradila svetovalna delavka z delavnico prepoznavanja jeze in strategijami njenega obvladovanja.

3. a
Realizirali zastavljene cilje. Konflikte reševali z mediacijo, restitucijo in pogovori. Izvršilne funkcije so urili skozi
vaje POZORKO. Na področju odgovornosti bo potrebno v prihodnjih letih vložiti še veliko truda, da otroci ne
bodo prelagali svoje odgovornosti na starše (in da jih starši ne bodo pri tem podprli).

3. b
Realizirali zastavljene cilje. Svetovalna delavka je nadgradila delavnico Čustva z učenjem nekaterih strategij
obvladovanja čustev. Odgovornost so urili pri vsakodnevni skrbi za svoje pripomočke. Velikokrat je pri razreševanju konfliktov pomagal spremljevalec.

4. a
Realizirali zastavljene cilje. Veliko časa so namenili tudi samokontroli – počakati, da prideš na vrsto, poslušati
druge, ne segati v besedo. Učili so se različnih strategij učenja. Krepili so prostovoljstvo. Učili so se strategij, kaj
lahko storiš, če si nekaj pozabil ipd.

4. b
Realizirali zastavljene cilje. Krepili odgovornost z večkratnim osveščanjem, pogovori o samostojni skrbi za svoje
šolske zadeve. Delali na tem, da učenci poiščejo načine, kako rešiti situacijo, če pozabijo svinčnik ipd. Uspeli so
doseči to, da so učenci sami povedali/zapisali, da nimajo domače naloge. Strategije reševanja malih konfliktov,
ki so jih imeli pritrjene na tablo, so učenci ob spodbudi uporabili.

5. a
Realizirali zastavljene cilje.

5. b
Realizirali večino zastavljenih ciljev. Potrebno je bilo veliko učenja prepoznavanj čustev, obvladovanja čustev,
medosebne odnose so krepili s pomočjo socialnih iger. Navajali so se na boljše sodelovanje. Imeli so nekaj
težav s spletnim komuniciranjem, zato smo izvedli razredno uro na temo spletnega bontona. Odgovornost so
krepili s samostojnim načrtovanjem domačega dela. Ob aktualni problematiki jih je o različnih vrstah nasilja
seznanil policist, o različnih vrstah zasvojenosti pa delavka ZD.

6. a
Realizirali zastavljene cilje. Ob začetku leta so se spoznali in povezali na spoznavnem taboru (doživljajska pedagogika). Učenci so veliko pomagali oziroma so se udeleževali prostovoljskih akcij, krepili so medosebne odnose.
Še vedno pa so do šolskega dela manj skrbni.

6. b
Realizirali zastavljene cilje. Ob začetku leta so se spoznali in povezali na spoznavnem taboru (doživljajska pedagogika). Ob začetku leta je bilo veliko konfliktov, kjer so učenci potrebovali pomoč pri reševanju ali naše usmerjanje. Ob zaključku leta so učenci zelo povezani. Na razrednih urah so imeli učenci možnost predstaviti svoje
hobije, se igrali, se borili in celo šivali.

7. a
Veliko časa so posvečali varni uporabi modernih tehnologij in se o tem pogovarjali. Reševali so tudi problematiko, ki je nastala v razredu v zvezi s tem (nedovoljena uporaba telefona za fotografiranje med poukom). Ogledali
so si film Gajin svet in naslednjo razredno uro posvetili pogovoru o njem in ogledu nekaterih video posnetkov
na safe.si. Krepili so odgovornost in se o njej pogovarjali, tudi v okviru RU so si zadali razvijati pismenost in so
bili dogovorjeni, da učenci s potovanj pošiljajo razglednice, česar so se tudi držali (če so potovali). Pogovarjali so

se o vrednotah. Nekajkrat so med RU navijali za šolske športne ekipe, ki so takrat sodelovale na tekmovanju
(npr. v odbojki). Veliko so se pogovarjali o vljudnem sporazumevanju.

7. b
Realizirali zastavljene cilje. Veliko časa so posvetili pogovorom, reševanju konfliktov, pri tem so uporabljali vaje
iz doživljajske pedagogike. Učenci so sami organizirali novoletno tombolo – darila so prinesli vsi. Ob začetku leta
so učenci v časovno kapsulo zapisali in zaprli svoje cilje, ob koncu leta so jih pregledali. Pogovarjali so se o
osebnem prostoru, gostili policista, ki jim je predstavil, katera vedenja so sprejemljiva in kaj je nasilje. V prihodnje bo potrebno učence naučiti strategij, kako pravočasno in na primeren način sporočiš, kaj te moti.

8. a
Realizirali večino zastavljenih ciljev. Učenci so prevzemali vodstvene in organizacijske naloge in večkrat pomagali pri pripravi in izvedbi ter tehničnem delu različnih prireditev, valete, predaja ključa … Na razrednih urah so
se veliko pogovarjali o odgovornosti, razvijali svoje osebnostne cilje in s tem krepili tudi samopodobo.

SKUPNO:
-

Z delavko ZD Cerknica se je potrebno dogovoriti, da se večino delavnic spelje v okviru naravoslovnega
dneva Zdravje in ne dodatno na RU.

-

Učence moramo naučiti strategij ali jim pokazati možnosti, kako se lahko soočijo s problemom (kaj storiti, če si pozabil svinčnik, kako nekomu povedati, da te moti …).

-

Na uvodnih RS starše seznanimo, kako pomembno je poznati pasti moderne tehnologije, spregovorimo
lahko tudi o tem, kako lahko pomagajo svojim otrokom krepiti odgovornost do šolskega dela.

-

Ohranimo delavnice RK z izvajalkama Vlasto Kebe in Dragico Udovič in delavnice Julije Perko.

-

Otroke moramo večkrat usmeriti, da sami pridejo do spoznanj.

V letošnjem šolskem letu sem aktivno pomagala pri organizaciji zadnjega dneva pred novoletnimi počitnicami in zadnjega šolskega dneva. V sodelovanju z učitelji sem pripravila delavnice in aktivnosti, ki učence veselijo, na katerih lahko razmišljajo na drugačen način in se prijetno poslovijo od šole.

Vir: arhiv Tjaše Prudič
3. TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ

3.1 NADARJENI UČENCI
Ob začetku šolskega leta je bilo na naši šoli 27 identificiranih nadarjenih otrok 5.–9. razreda
(9 % učencev šole, 18 % učencev 5.–9. razreda), za enega otroka nismo prejeli ankete s soglasjem o pripravi individualiziranega načrta. Ob zaključku šolskega leta pa je število zaradi
novih identifikacij naraslo na 32 otrok od 4. do 9. razreda, kar predstavlja 11 % učencev šole,
oziroma 18 % učencev 4.–9. razreda.

a) Odkrivanje nadarjenosti
Na podlagi evidentacije nadarjenih ob zaključku prejšnjega šolskega leta (predlagani 2 učenki
lanskega tretjega razreda in 3 učenci lanskega petega razreda) sem izvedla postopek identifikacije. Najprej sem pridobila soglasje staršev za začetek identifikacije v skladu z Operacionalizacijo koncepta dela z nadarjenimi učenci. Nato smo pričeli s postopkom identifikacije.

Teste TTCT in APM oz. SPM je za našo šolo izvedla psihologinja Ines Ožbolt. Tretji kriterij,
torej ocenjevalne lestvice za učitelje, so v elektronski obliki izpolnjevali učitelji. Podatke sem
zbrala in obdelala.

Postopek identifikacije smo zaključili marca 2019. Vseh 5 evidentiranih otrok je bilo prepoznanih kot nadarjenih, vsi na dveh kriterijih (test inteligentnosti/test ustvarjalnosti in ocenjevalne lestvice učiteljev).

Z identifikacijo sem učitelje seznanila na sestankih oddelčnega učiteljskega zbora za 4. b 3.
aprila 2019 in za 6. a in 6. b 19. marca 2019.

Za novo identificirane nadarjene sem odprla osebne mape, po individualnih razgovorih z
identificiranimi nadarjenimi in anketi staršev sem zapisala izhodišča za pripravo individualiziranega programa za vsakega otroka. Razredničarke so na podlagi izhodišč pripravile smernice
za individualizirane programe.

Junija smo na zaključni konferenci evidentirali 9 učencev, in sicer 4 učence tretjega razreda, 2
učenca četrtega razreda in 3 učence sedmega razreda. Veliko več učencev tretjega razreda
izkazuje odličen uspeh, vendar smo se odločili, da odličen uspeh ne bo edini kriterij evidentacije. Vse učence pa bomo tudi nadalje spremljali in po potrebi evidentirali v naslednjem
šolskem letu.

b) Spremljanje in razvoj nadarjenosti
V letošnjem šolskem letu je bilo število v prejšnjih letih identificiranih nadarjenih 27. Za 26
učencev so razredniki kot nosilci IP-ja s pomočjo oddelčnega učiteljskega zbora pripravili IPje. Pri pripravi IP-ja so si pomagali z razgovorom, ki so ga ob začetku leta opravili z nadarjenimi učenci in njihovimi starši, tam so pregledali lanskoletno evalvacijo ter začrtali smernice
nadaljnjega dela. Vse individualizirane programe sem pregledala, jih spravila v papirno obliko, opravila formalnosti in jih vrnila učiteljem.

Z analizo ankete ob začetku leta sem učiteljem predlagala, katere učence naj povabijo za
sodelovanje v natečajih, k raziskovalnemu delu in podala predloge za dejavnosti.

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

Vir: Analiza anket ob zaključku šolskega leta
Iz analize je razvidno, da so nadarjeni učenci zadovoljni z delom z njimi. Opaziti je rahel upad
vključevanja nadarjenih otrok v načrtovanje dela. Pouk (diferenciacija in individualizacija ter
aktivnost učencev) bi moral biti tista aktivnost, kjer učenci največkrat razvijajo svojo nadarjenost. Zagotovo mora biti notranja diferenciacija osnova za delo z učenci z različnimi znanji
in sposobnostmi. Število nadarjenih je ustrezno. Potrebno je dati pozornost razliki med spoloma – nadarjenost se tudi zaradi tega lahko kaže drugače. Evalvacije dela, ki so jih učitelji
zapisali, so postale izjemno dobra povratna informacija učencem o njihovem delu.

Ob zaključku šolskega leta sem letošnjim nadarjenim učencem 9. razreda izdala Poročilo
učenca oz. učenke / dijaka ali dijakinje o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter
dosežkih v osnovni oz. srednji šoli.

Junija so učitelji evalvirali izvajanje individualiziranega programa nadarjenih učencev in zapisali njihove dosežke. Evalvacijo so posredovali učencem. V prihodnjem šolskem letu bodo
evalvacijo v začetnem razgovoru pregledali še skupaj z učenci in njihovimi starši.

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

6. decembra 2018 se je 12 nadarjenih učencev udeležilo srečanja nadarjenih učencev na OŠ
Cerknica, kjer so svoje talente lahko preizkusili v različnih delavnicah.

3.2 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Ob začetku leta je bilo na naši šoli 22 otrok s posebnimi potrebami, ob zaključku šolskega
leta pa 26 otrok s posebnimi potrebami usmerjenih v program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo.

Sodelovala sem pri izdelavi individualiziranih programov za te učence, zapisala sklepe o imenovanju strokovnih skupin, bila prisotna na uvodnih, polletnih in evalvacijskih sestankih strokovnih skupin, sodelovala z zunanjimi inštitucijami, ki te otroke obravnavajo. Koordinirala
sem zahteve Zavoda za šolstvo v zvezi z otroki s posebnimi potrebami – poročilo o otroku,
preverjanje izpolnjevanja pogojev itd.

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

Koordinirala sem delo z otroki s posebnimi potrebami ter pripravila 5 poročil za nova usmerjanja. Vse nove odločbe in strokovna mnenja sem predstavljala sodelavcem ter razporede
delitve ur dodatne strokovne pomoči redno posodabljala v dogovoru z vodstvom ter vodila
evidenco odločb.

Bila sem vodja individualiziranega načrta dela z vzgojno zahtevnejšim učencem, sodelovala
sem s Pediatrično kliniko v Ljubljani, sledila smernicam, 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. Ob spremembi
načina dela in prilagoditvah lahko leto ocenjujemo kot uspešno. Pripravila sem obsežno poročilo, s katerim smo na MIZŠ pridobili stalnega spremljevalca še za eno šolsko leto.

Z Vrtcem Cerknica sem sodelovala pri postopku usmerjanja bodočega prvošolca. Udeležila
sem se timskega sestanka in staršem predstavila možnost šolanja v osnovni šoli s prilagojenim programom, kamor smo tudi šli na ogled.

S specialno pedagoginjo sva urejali osebne mape otrok s posebnimi potrebami.

3.3 STATUSI ŠPORTNIKA

V tem šolskem letu smo prejeli 20 vlog za status športnika (perspektivnega ali vrhunskega) ali
umetnika (perspektivnega ali vrhunskega), odobrili smo 19 vlog. Sama sem vloge sprejemala,
pogledala njihovo popolnost, predstavila vloge in obvezne priloge učiteljskemu zboru, na
podlagi njihovega mnenja vodila postopek o dodelitvi statusa športnika ter z razredniki predstavila dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti staršem in učencem. Tekom leta smo eni
učenki zaradi prenehanja rednega treniranja status športnice ukinili.

4. ŠOLSKI NOVINCI

a) Všolanje
Septembra sem pomagala pri sprejemu prvošolcev.

Šolske novince sem vpisovala 20. in 21. februarja 2019. Na vpis smo vabili s pošiljanjem pošte na dom, notico na Radiu 94, notico na občinski spletni strani, v Slivniških razgledih in na
naši spletni strani.

Vpisat se je prišlo 28 otrok. Za 3 otroke so starši podali vlogo za odložitev šolanja. 4 učenci so
se vpisali v šolo v drugem šolskem okolišu (selitev, sprememba stalnega ali začasnega prebivališča). Ob zaključku leta se je vpisala še 1 učenka iz drugega šolskega okoliša. Poleg teh
učencev pa v prvi razred vstopijo še 4 učenci, ki jim je bilo lani odloženo šolanje.

Od 30 otrok jih bo 21 obiskovalo matično šolo, 9 pa podružnično šolo.

Maja sem izdala potrdila o vpisu.

Starše teh otrok smo povabili na dva roditeljska sestanka. Na prvem, 17. 4. 2019, smo jih
seznanili z organizacijo šole in organizacijo dela v 1. razredu, značilnostmi otroka ob vstopu v
šolo, pomenom branja in pripovedovanja pravljic ter s pred opismenjevalnimi spretnostmi.

Skupaj z razredniki in vzgojiteljicama smo organizirali obisk bodočih prvošolcev v šoli. Tudi
letos je potekal tak obisk tako na matični kot podružnični šoli.

b) Odlog šolanja
Starši 3 učencev so podali vlogo za odložitev šolanja. Na podlagi vloge sem ravnateljici predlagala imenovanje komisije za odložitev šolanja, sklepe pa posredovala imenovanim osebam. 29. maja 2019 so se zbrale strokovne komisije in podale pozitivno mnenje o odložitvi
šolanja za vse otroke. Sama sem vodila strokovne komisije, zapisala zapisnike in jih posredovala ravnateljici. Glede na njeno odločitev o odložitvi šolanja sem zapisala odločbe o odložitvi
šolanja in jih posredovala staršem otrok. Starše otrok, ki smo jim šolanje odložili, sem napotila k svetovalni delavki vrtca, da naredijo načrt, kako v letu odložitve šolanja nadoknadijo
primanjkljaje.

c) Drugi vpisi/izpisi
V prihodnjem šolskem letu se bodo iz naše šole izpisali:
-

Urška Trontelj (letošnji 1. a)

-

Nuša Milavec (letošnji 5. a)

-

Žiga Trontelj (letošnji 5. a)

-

Nejc Milavec (letošnji 6. a)

V prihodnjem letu se bodo na našo šolo vpisali naslednji učenci:
-

Živa Ciglič (1. a)

-

Vesna Ciglič (2. a)

-

Nejc Zemljak (3. a)

-

Almin Hadžić (8. a)

Med letom oz. tik pred začetkom leta so se na našo šolo vpisali še naslednji učenci: Petar
Kostić, Dunja Kostić, Anita Qunaj in Edisa Qunaj.

Z vsemi novo vpisanimi učenci in njihovimi starši sem opravila uvodni razgovor in uredila vso
potrebno dokumentacijo (od vpisa do izbirnih predmetov).

5. KARIERNA ORIENTACIJA

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

Za učence 8. in 9. razreda sem pripravila teden predstavitev srednjih šol, in sicer so se predstavile Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (17 učencev),
Srednja gradbena geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana (7 učencev), Šolski center za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (19 učencev), Biotehniški izobraževalni center (21 učencev) in Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij (29 učencev).

Učence sem spodbudila, naj se udeležijo poklicne tržnice v Postojni (8 učencev).

a) 8. razred
V 8. razredu sem 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 sem
učencem predstavila vpisni postopek ter spletno stran www.mojaizbira.si.

Starše otrok 8. razreda sem na roditeljskem sestanku seznanila z vsebino karierne orientacije, s potekom dela v šoli ter z dejavniki izbora poklica in kariere.

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

Vsi učenci 9. razredov so se udeležili individualnega razgovora z mano, kjer so rešili tudi
vprašalnik interesov Kam in kako?

5. februarja 2019 je bil izveden roditeljski sestanek za starše na temo Razpisa, vpisa v srednje
šole itd.

Vsi starši so imeli možnost individualnega razgovora.

Marca 2019 smo skupaj z učenci izpolnili vpisne liste, te sem nato z dopisom (priporočeno s
povratnico), poslala na srednjo šolo, kamor se otrok vpisuje. Nato sem otroke spremljala, jim
predlagala prepise, se zanimala za njihovo možnost vpisa … Učence sem redno seznanjala s
številskim stanjem prijav, z možnostjo prenosa prijav ter z omejitvami.

Učence sem seznanjala z možnostmi štipendiranja, razpisa za Zoisovo štipendijo in štipendijo
za deficitarne poklice pa objavila tudi na šolski spletni strani.

6. SOCIALNO-EKONOMSKE STISKE

Starše, ki so se obračali name in spraševali po možnostih subvencioniranja prevozov, CŠODjev, kosil, malic, sem poslušala in jim pomagala poiskati pomoč … Napotila sem jih na CSD ali
pa jim pomagala izpolniti vlogo za pridobitev sredstev iz Šolskega sklada.

Vse starše otrok, ki so se udeležili zimske šole v naravi, smo obvestili o možnostih subvencioniranja s strani CSD Cerknica.

Za letno šolo v naravi smo starše obvestili, da jo MIZŠ subvencionira socialno ogroženim
otrokom. Ker ni bilo dovolj vlog, sem pozvala vse starše, katerih otroci imajo subvencionirano kosilo, naj oddajo vloge. Na podlagi osmih vlog se je sestala komisija za subvencioniranje,
ki je sredstva razdelila, sama pa sem zapisala odločbe o subvencioniranju šole v naravi.

V okviru projekta Botrstvo smo pomagali eni družini. V letošnjem letu smo iz sredstev v dogovoru z družino kupili prenosni računalnik.

Z Rdečim križem Cerknica sem ustvarila bazo otrok za brezplačna letovanja, poletnega so se
udeležili 4 učenci naše šole. Preko akcije Brezplačni računalniki pa sem enemu učencu priskrbela računalnik.

7. OSTALO

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

članstvo v kolegiju šole,

-

članstvo ekipe PP OŠ Rakek,

-

poverjeništvo CZ,

-

predsedovanje volilni komisiji OŠ »Jožeta Krajca« Rakek,

-

vodenje aktiva oddelčnih skupnosti,

-

izvedba delavnice za učitelje – GRADNIK TEKOČE BRANJE,

-

priprava razpisne dokumentacije za projekt Erazmus+,

-

torkovi sestanki in priprava na njih,

-

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

-

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

-

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

-

urejanje matičnih listov in matične knjige,

-

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

-

članstvo v komisiji za delitev učencev bodočih 4. razredov,

-

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 ID Prva pomoč – priprava na preverjanje znanja osnovnošolskih ekip prve
pomoči, udeležili smo se regijskega preverjanja znanja, kjer smo zasedli 2. mesto,
udeležili smo se nagradnega izleta za mlade v organizaciji RK,

-

izvedba dvodnevnega tabora na PŠ Unec (prva pomoč),

-

aktivna priprava Pravilnika o zbiranju in varovanju osebnih podatkov

-

itd.

O. ŠOLSKA KNJIŽNICA (poročilo Lee Sterle)

Šolska knjižnica deluje na dveh lokacijah: na matični šoli in enkrat tedensko na podružnični
šoli Unec.

Skupni prirast knjižnega gradiva v šolskem letu 2018/2019 obsega 305 enot gradiva (nakup –
60, dar – 146, stari fond – 1), v učbeniškem skladu pa 300 enot.
Število vseh knjižnih enot, vpisanih v program COBBIS, je 15718. V arhivu se nahaja 564 enot
knjižnega gradiva.

Prirast neknjižnega gradiva:

CD-romi

CD

0

3

Video kasete
0

Avdio kasete
0

DVD
0

Skupno število enot neknjižnega gradiva:
CD-romi

CD

99

90

Video kasete
240

Avdio kasete
89

DVD
84

ARHIV

V podlokaciji Arhiv se trenutno nahaja 565 vpisanih knjig.
Revije in časopisi: 27
Skupno število izposojenih knjig je 1766 knjig.
Obisk:
– Rakek:

1245

– Unec :

396

– Skupaj:

1641

V šolskem letu 2018/2019 smo poskrbeli za prirast knjižničnega gradiva tako na matični šoli
kot PŠ Unec, in sicer v vrednosti 1.069,56 € 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
V učbeniškem skladu je vpisanih 2067 učbenikov. Odpisanih je bilo 32 kompletov delovnih
učbenikov za 1. razred.
Učbenike si je v preteklem šolskem letu izposodilo 283 učencev.

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

39 PU KIZ

– na PŠ Unec:

11 PU KIZ

Skupaj: 50 ur

Decembra 2019 je v šolski knjižnici potekala inventura knjig. Odpisali smo 138 enot knjižničnega gradiva v vrednosti 808,68 €.

P. DELO RAČUNALNIČARJA (poročilo Lidije Anzeljc)

V šolskem letu 2018/19 je bilo opravljeno veliko dela na različnih področjih:


LoPolis – elektronsko vodenje dnevnikov
V sklopu elektronskega vodenja dnevnikov sem skozi celo šolsko leto izvajala naslednje
dejavnosti: vnašanje novih uporabnikov, pregled in popravila napak, urejanje statusov
učencev, spreminjanje urnika in administrativno urejanje podatkov. Podaljšano bivanje
smo v letošnjem letu prvič vodili v LoPolisu, medtem ko so interesne dejavnosti ostale v
papirni obliki. Poleg navedenega sem se za LoPolis tudi izobraževala in ves čas kontaktirala z osebjem LoPolisa, obenem pa pomagala pomočnici pri administraciji. Pomočnici ravnateljice sem nudila tehnično pomoč pri izdelavi urnikov, pomagala pri pripravi podatkov
(oddelkov, skupin, podatkih učencev in zaposlenih itd.)



Spletna stran
o Ob začetku šolskega sem pregledala vizitke razredov na spletni strani in jih ustrezno
popravila.
o Med letom sem dodajala prispevke in po potrebi urejala podatke.
o Učiteljem sem nudila pomoč pri pisanju prispevkov za spletno stran.
o Nadaljevala sem z arhiviranjem slik s spletne strani na zunanji disk.



Spletna učilnica oz. spletna zbornica
Kljub uvedbi Office365 smo obdržali tudi spletno zbornico, ki smo jo uvedli v šolskem letu
2016/2017. V Spletni zbornici so zbrani nekateri 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. V spletni zbornici hranimo tudi letne priprave.

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 imeniku MDM.



IKT tehnologija
o Učiteljem sem pomagala pri uporabi IKT-tehnologije in uporabi programske opreme.
o Zaradi lažjega dela smo aktivirali Office 365. V ta namen sem konec avgusta izvedla
tudi delavnico, na kateri so se učitelji seznanili z uporabo Office 365.
o Zamenjali smo program za evidenco delovnega časa (Jantar). V ta namen je bilo potrebno urediti dostope do IP-naslovov.
o Pred e-vrednotenjem nacionalnega preverjanja znanja sem izvedla delavnico, na
kateri so se učitelji seznanili ali obnovili poznavanje programa za e-vrednotenje. Potekala je v več skupinah, skupine so bile prilagojene glede na urnik posameznega
učitelja.
o Zamenjali smo 15 računalnikov v računalniški učilnici, zato sem v februarju izvedla
dve delavnici na temo uporabe računalniške učilnice in računalnikov.
o Šolsko spletno stran smo prenesli na strežnik podjetja EkoKnap, d. o. o., in na Arnesu uredili hrambo podatkov.
o S pomočjo Arnesa in podjetja EkoKnap smo uredili novo optiko in tako pridobili hitrejšo internetno povezavo.
o Montirali in z radijsko oddajo preizkusili smo delovanje zvočnikov na šoli (zamenjali
smo zvočnik v učilnicah B3 in B4) ter montirali novo sistemsko uro.



Nabava nove računalniške opreme (Našteti so le večji izdatki, vzdrževalna oprema in
potrošni material nista vključena.)

OPREMA
Monitor AOC E2275Swj
Čitalec za inventuro
WD 120GB SSD Green
Lenovo ThinkCentre M92p
Preko razpisa SIO 2020 smo kupili:
2. nabava
Prenosnik Lenovo ThinkPad E585
Projektor Epson EB-108
Računalnik Dell OptiPlex 5055
3. nabava
Prenosnik HP ProBook 450 G6

2
1
2
1

1
2
15
1



Razno
o Urejala sem različne dokumente (LDN, šolska publikacija, različna poročila …)
o Za nogometni turnir, ki ga je šola organizirala junija, 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.
o S svetovalno delavko sva pregledali, uredili in dopolnili matične liste.
o Pomočnici ravnateljice sem pomagala pri pripravi in urejanju različnih dokumentov,
potrebnih za nemoteno pedagoško delo.
o V novembru sem izvedla šolsko tekmovanje Bober.
o Urejala sem dokumentacijo za projekt SIO2020.
o Pomagala sem pri inventuri šolske knjižnice.

S podjetjem Ekoknap, d.o.o., imamo sklenjeno vzdrževalno pogodbo, s katero smo dosegli,
da podjetje skrbi za dodano varnostno kopijo podatkov na strežniku, vzdržuje server in skrbi
za njegovo posodabljanje.

V naslednjem šolskem letu se preko projekta WLAN2020 načrtuje izgradnja brezžičnega
omrežja.

R. ŠOLSKA PREHRANA (poročilo Marije Opeka)

V šolskem letu 2018 /19 se je v šolski kuhinji na Rakeku pripravljalo dnevno:


11 zajtrkov za učence jutranjega varstva,



252 malic za učence 1.– 9. razreda,



220 kosil (od tega 30 za PŠ Unec),



35 popoldanskih malic,



5 toplih malic za delavce šole,



PŠ Unec: 30 malic in 10 zajtrkov, 11 popoldanskih malic (Pripravljajo sami.).

* Diete (zdravniško potrdilo):
-

alergija na arašide (Dajana Šućur, 2. a)

-

alergija na laktozo, mleko (Tia Saša Gärtner, 7. a; Lenart Skuk, 8. a)

-

alergija na jajca (Nik Vrabec, 3. a; Maj Prelaz, 4. b)

-

alergija na arašide in med (Sanja Mihajlovska, 7. b)

-

alergija na pšenični gluten, mleko, jajca (Maks Paravinja, 1. b)

-

alergija na citruse, sladke jedi in jedi s konzervansi (Aleks Cvijić)

-

redukcijska dieta (Blaž Debevc, 8. a)

* Drugo:
- 9 brezmesnih malic, 6 kosil
- 6 malic in kosil brez svinjine

Dva učenca (Juš Kovšca, 6. a, in Lina Kovšca, 9. a) na šoli nista prejemala nobenega obroka,
ostali učenci pa so imeli v šoli vsaj enega. Število malic in kosil se med letom ni bistveno
spreminjalo. Cene obrokov šolske prehrane so ostale enake, kot so bile sprejete na svetu
šole 31. 8. 2012 (kosila). Po sklepu Sveta šole so cene obrokov sledeče: malica 0,80 €, zajtrk
0,55 €, kosilo za 1. triado 2,00 €, 2. triado 2,20 € in 3. triado 2,40 €, popoldanska malica 0,55
€.

Jedilnik sem načrtovala 14 dni vnaprej, v sodelovanju s kuharico Marijo Hiti in Zdravko Penko. Februarja je Zdravko Penko nadomestil Vid Kovač, ki se je zaposlil na delovno mesto kuharja. 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 takrat po malici veliko
odpadkov. Kadar je za malico beli kruh, odpadkov ni oziroma so minimalni. 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), prevečkrat so mlečne jedi, večkrat si želijo hamburger, pico, hot dog.
Jedilnik je bil objavljen na šolski spletni strani, diete pa so v pisni obliki v kuhinji.

Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili vključeni v projekt Šolska shema sadja in zelenjave. V
ta namen so od 4. septembra 2018 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 35 delitev. Učence smo s tem še dodatno spodbujali k
uživanju sadja in zelenjave. Vzporedno s tem so potekale celoletne promocijske aktivnosti v
zvezi s projektom.

V petek, 16. novembra 2018, smo izvedli slovenski zajtrk, pri čemer smo vsa živila nabavili od
slovenskih proizvajalcev, med pa so nam donirali lokalni čebelarji.
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 njenih zahtev 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. Od junija 2015 naprej smo še dodatno označevali vrsto glutena
(pšenični, ovseni, rženi, ječmenov) in oreščkov (mandlji, lešniki, orehi).

Sama sem 12. 3. 2019 izvedla izobraževanje za kuharice v zvezi s sistemom HACCAP.

V letošnjem šolskem letu smo imeli en pregled na centralni šoli in PŠ Unec (13. 2. 2019) s
strani Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, san. inž. gospa Irena Todorovič.
Naredila je kontrolo higienskega režima šolske kuhinje, vključno s preverjanjem sistema
HACCP in odvzela vzorce živil za mikrobiološko preiskavo. S higieno v kuhinji in izvajanjem

sistema HACCP 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.

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.

Za starše smo pripravili naslednja predavanja:
 13. 9. 2019 – Spodbujanje bralne pismenosti (dr. Igor Saksida)
 29. 11. 2018 – Vzgoja, razpeta med radostjo in pestmi (Miha Kramli)
 7. 3. 2019 – Pomagajmo otrokom pri premagovanju učnih težav

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

Š. PRIPRAVNIŠTVO, PEDAGOŠKA PRAKSA, NAZIVI, HOSPITACIJE

V šolskem letu 2018/2019 sta študentsko prakso na šoli opravljali dve študentki:
DATUM
12. 11.–28. 11. 2018
6. 12.–14. 12. 2018
1. 4.– 5. 4. 2019

ŠTUDENTKA
Leja Kebe

8. 4.– 19. 4. 2019

Saša Milavec

20. 3.– 17. 5. 2019

Jan Zorn

FAKULTETA
Razredni pouk, Pedagoška
fakulteta v Ljubljani (2. letnik)
Slovenistika, Filozofska fakulteta v Ljubljani (opazovalna praksa)
Športna vzgoja, Fakulteta za
šport (3. letnik)

MENTORICA
Suzana Rebec
Vida Rovan
Mojca Podobnikar

Tomaž Lulik

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) …

V. ZAKLJUČEK

Ocenjujem, da je Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 v celoti in kakovostno realiziran –
na določenih segmentih smo ga celo presegli (prireditve, projekti, odmevnost).

Prejeli smo Zlato taborsko priznanje Občine Cerknica ter znak Zlato srce društva Geoss.

