
RODITELJSKI SESTANEK 
za starše bodočih 
prvošolcev
torek, 20. 4. 2021, 17.00

KRATKA ANALIZA VPISA

ZNAČILNOSTI  OTROKA OB VSTOPU V ŠOLO

POMEN BRANJA IN PRIPOVEDOVANJA



KRATKA ANALIZA VPISA
Tjaša Prudič 



ANALIZA VPISA 
(predvidena organizacija – lahko pride do sprememb)

1. RAZRED RAKEK

20 bodočih prvošolcev

Vida Rovan, prof. razrednega pouka, 
razredničarka

Teja Milharčič, prof. razrednega 
pouka, druga strokovna delavka, 10 
ur/tedensko

Jutranje varstvo od 6.00 in 
podaljšano bivanje do 16.00.

Neobvezni izbirni predmet 
angleščina – VSI.

1. RAZRED UNEC

10 bodočih prvošolcev

predvidena kombinacija 1. in 3. 
razred (10 + 8)

Neža Zakrajšek, mag. prof. 
poučevanja na razredni stopnji, 
razredničarka

Tatjana Svet, vzgojiteljica predšolskih 
otrok, drugi strokovni delavec, 10 
ur/tedensko

Jutranje varstvo od 6.00 in 
podaljšano bivanje do 16.00.

Neobvezni izbirni predmet 
angleščina – VSI.



ČASOVNI OKVIR
POUK

o 8.20–11.50 (12.40) 
o Prihod v šolo najprej 10 minut prej. 

o Učenci imajo 20 obveznih ur tedensko (slovenščina 6 ur, matematika 4 ure, likovna umetnost 
2 uri, glasbena umetnost 2 uri, spoznavanje okolja 3 ure, šport 3 ure) +  2 uri angleščine

JUTRANJE VARSTVO

o 6.00–8.00

PODALJŠANO BIVANJE

o 11.50–16.00
o sprostitvene dejavnosti (igra)

o učna ura (domače naloge)

o usmerjen prosti čas (ustvarjanje)



OSTALE DEJAVNOSTI
Z učnim načrtom so predvideni tudi dnevi dejavnosti, in sicer: 

o 5 športnih dni,

o 4 kulturni dnevi,

o 3 naravoslovni dnevi,

o 3 tehnični dnevi.

V 1. razredu organiziramo tudi 10-urni tečaj plavanja. 

Učenci imajo možnost sodelovati v raznovrstnih krožkih – interesnih dejavnostih. 



PREHRANA
Za jedilnike skrbi vodja prehrane Marija Opeka:

o zajtrk (7.00–7.30)

o dopoldanska malica (9.55–10.15)

o kosilo (12.00–13.00)

o popoldanska malica (14.15–15.00) 

Ponujena je navadna ali brezmesna hrana, z dokazili 
strokovnjakov pa tudi dietni jedilniki. Vlogo najdete tu 
https://osrakek.si/wp-
content/uploads/2021/04/Vloga-za-dodelitev-dietne-
prehrane.pdf

Oddajte jo na e-naslov marija.opeka@guest.arnes.si
ali pošljite na naslov šole. 

Subvencija v višini cene 

malice pripada učencem:

ki se redno izobražujejo,

ki so prijavljeni na malico in

pri katerih povprečni mesečni 

dohodek na osebo v družini, 

ugotovljen v odločbi o otroškem 

dodatku ali državni štipendiji 

povezane osebe, ne presega 

553,63 evrov.

Subvencija v višini cene 

kosila pripada učencem:

ki se redno šolajo,

ki so prijavljeni na kosilo,

pri katerih povprečni mesečni 

dohodek na osebo v družini, 

ugotovljen v odločbi o otroškem 

dodatku ali državni štipendiji 

povezane osebe, ne presega 

376,05 evrov.

https://osrakek.si/wp-content/uploads/2021/04/Vloga-za-dodelitev-dietne-prehrane.pdf
mailto:marija.opeka@guest.arnes.si


ŠOLSKA KNJIŽNICA 
knjižničarka Lea Sterle

Knjižnica deluje v prostorih matične šole in v 
prostorih podružnične šole.

Učenci 1. razreda prejmejo učbenike in delovne 
zvezke brezplačno v šoli (MIZŠ).



SVETOVALNA SLUŽBA
Edina Samida (I. triada ter nadarjeni)

Tjaša Prudič (II. in III. triada ter vpisi, prešolanja)

Tjaša Prudič (tjasa.prudic@guest.arnes.si; 0590 975 30)
ponedeljek 7.00–11.00 (Rakek)
torek 7.00–14.00 (Rakek)
četrtek 11.00–14.00 (Rakek)
petek 10.00–14.00 (Rakek)
ter v času skupnih popoldanskih govorilnih ur.

Edina Samida (edina.samida@guest.arnes.si; 0590 975 40)
sreda med 7.00 in 14.00 (Rakek)
četrtek med 7.00 in 10.00 (Unec)
ter v času skupnih popoldanskih govorilnih ur.

Priporočava obisk po predhodnem dogovoru.



SODELOVANJE S STARŠI
o Sodelovanje je izjemno pomembno, saj lahko hitro rešimo nastale 
nesporazume, poiščemo boljše rešitve ter omogočimo, da otrok najbolj 
napreduje.

o Oblike sodelovanja s starši:

o govorilne ure (dopoldanske vsak teden in popoldanske enkrat mesečno),

o roditeljski sestanki,

o predavanja in okrogle mize,

o izobraževanja,

o svet staršev,

o obveščanje preko šolske spletne strani http://www.osrakek.si .

http://www.osrakek.si/


OTROK OB VSTOPU V ŠOLO
Vida Rovan, Tatjana Svet



OTROK OB VSTOPU V ŠOLO
V šolo vstopajo tisti otroci, ki bodo v tem letu dopolnili 6 let. 

Ob vstopu v šolo se ne preverja znanja otrok. Otroku ni potrebno poznati 
črk, brati, računati … 

Pomembno pa je, da je otrokov GOVORNI, GIBALNI, ZAZNAVNO 
INTELEKTUALNI in SOCILANI RAZVOJ primeren njegovi starosti.

Pred vstopom v šolo otroka ni potrebno učiti abecede, števil do 20 … še 
posebej, če za to ne kaže interesa. Lahko pa se z njim žogate, poskakujete, 
vozite kolo, barvate, šilite, uporabljate škarje in radirko, zavezujete vezalke, 
zapenjate gumbe in zadrge … 

Pazite na pravilno in razločno izgovorjavo glasov  (po potrebi obisk 
LOGOPEDA). Poslušajte svojega otroka in ga navajajte na poslušanje, 
zanimajte se za njegove interese … 



BISTVENE ZNAČILNOSTI 
ŠESTLETNIKA
GIBANJE – vozi kolo, sonožno poskakuje kolebnico, ujame in v smeri vrže 
žogo. Reže in lepi preproste like, uporablja šilček, zabija s kladivom, navija 
nit na tulec, je popolnoma samostojen pri oblačenju – zaveže vezalke s 
pentljo. 

GOVOR – govori pravilno in razločno, izgovarja vse glasove, po poslušanju 
obnovi kratko zgodbo. Sprašuje po pomenu besed. 

ZAZNAVNE IN INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI – razvita je sposobnost 
zaznavanja razlik med podobnimi slikami. Ve, katera je leva in desna roka, 
navaja razlike predmeti. Izvrši 3 naloge, ki mu jih zastavimo hkrati. Razvršča 
po velikosti, obliki, barvi. 

SOCIALNI RAZVOJ – ima svoje najljubše prijatelje, upošteva pravila pri igri. 
Razvito ima empatijo in kaže zaščitniško vedenje. Razvit ima strah za realne 
dogodke in pred nadnaravnimi bitji. Lahko mu zaupamo manjšo vsoto 
denarja in ga učimo ravnanja z denarjem. 

Vir: Razvojni koraki: pregled osnovnih značilnosti otrokovega razvoja od rojstva do sedmega leta/ Ivan Iviće (et.al); 
(prevod iz srbskega jezika Kristijan Musek Lešnik).- Ljubljana: Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002



OSNOVNI KOGNITIVNI KONCEPTI 
OTROKA OB VSTOPU V ŠOLO 
(povzeto po Ann E. Boehm)

*abstraktni kognit ivni koncepti

*orientacija in lokacije

*količine



KAJ LAHKO (ŠE) POSTORIM -
PRIPRAVA NA VSTOP V ŠOLO
o Pozitiven odnos do šole (ne STRAH). 
Izogibajte se besedam – boš videl, kako bo v šoli; ko boš v šoli, bo vse drugače; v šoli te 
bodo že naučili …

o Zaupanje do šole (staršev in otrok).
Do šole imejte pozitiven, zaupljiv odnos. Če vas kaj skrbi, se najprej obrnite na šolo, 
ne dovolite, da vaš otrok čuti nezaupanje. 

o Ob vstopu mu pustiti čas za prilagajanje.
Čas zaceli rane. Nekateri otroci ne bodo imeli težav, drugi pa bodo potrebovali več 
časa. Velikokrat ste v stiski vi, starši. Pogovorite se z razredničarko ali svetovalno 
delavko.

o Otrok se boji šole.
Poiskati vzroke za strah pred šolo je težko. Zato najprej preverite pri sebi, kako 
govorite o šoli, ali mogoče ne uporabljate šole oz. učitelja kot sredstvo za grožnje ali 
vzgojo, ali zahtevate od otroka več, kot zmore. Če ni nobenih »domačih« težav, 
poskusite s pogovorom ugotoviti, kaj je vzrok. Pogosto si otroci kaj napačno 
pojasnjujejo in nesporazum s pogovorom lahko odpravite. Učitelja pa o tem 
obvestite, skupaj boste lažje našli pot, kako bi dosegli otrokovo duševno ravnovesje. 



KAJ LAHKO (ŠE) POSTORIM –
POSLUŠANJE 
Zakaj je poslušanje tako zelo pomembno?

Poslušanje je sredstvo komunikacije. S poslušanjem sprejemamo nove 
informacije, se učimo, razumemo drugega, z dobrim poslušanjem 
pripomoremo k uspešni izmenjavi sporočil, poslušanje pokaže tudi 
spoštovanje do sogovornika.  V šoli ne more vsak povedati svoje izkušnje.  

Kaj lahko storimo?

o Navajanje na zbrano poslušanje (branje, pogovor …). 

o VLOGA STARŠEV (vzor – če v družini poslušate drug drugega, bo otrok bolj 
zbrano poslušal in počakal, da pride na vrsto). 

o Poslušanje drug drugega (tudi vrstnika).

o Poslušanje navodil (povejte le enkrat).



KAJ LAHKO (ŠE) POSTORIM –
UPOŠTEVANJE PRAVIL
o Otrok upošteva osnovna pravila lepega vedenja.

o Otrok uporablja besedi HVALA in PROSIM, pri obroku za mizo sedi mirno, s 
hrano se ne igra, uporablja žlico, vilice in nož, za juho uporablja žlico, ne 
sega v besedo.

o Otrok pri delu, risanju, pisanju (…) sedi primerno.

o Otrok se mora odzvati na pravila učiteljic in ostalih zaposlenih.



KAJ LAHKO (ŠE) POSTORIM –
SAMOSTOJNOST
o Pozna svoja oblačila.

o Se zna sam obleči (zadrga, gumbi).

o Se zna obuti (vezalke).

o Zna uporabljati WC (mala in velika potreba, umivanje rok).

o Pozna svoje pripomočke (puščica, torba …).

o Uporabi jedilni pribor in se samostojno hrani. 



KAJ LAHKO (ŠE) POSTORIM  –
SPRETNOSTI IN VEŠČINE
o Rezanje s škarjami.

o Risanje (drža pisala).

o Barvanje (suhe barvice, vodene barvice, voščenke …).

o Gubanje papirja.

o Fina motorika (igra z drobnimi materiali – Hama perlice, žebljički, pretikanke).





BRANJE IN PISANJE
o Ne silite ga k branju in pisanju.

o Poznavanje črk ni pogoj za vstop v šolo.

o Če ga zanima, ga pustimo, da se nauči sam (interes).

o V šoli se tega lotimo sistematično.



ŠOLSKA TORBA
o V očeh otrok največji simbol ob vstopu v šolo.

o Izbere naj si jo sam – tako, ki mu bo všeč.

o Naj bo primerne velikosti (mapa A4) in taka, da jo bo uporabljal vsaj do 
3. razreda.



POMEN BRANJA IN PRIPOVEDOVANJA 
PRAVLJIC
Tjaša Prudič 



PISMENOST
písmenost -i ž (ȋ)
1. znanje branja in pisanja

BRANJEPOSLUŠANJE

PRIPOVEDOVANJE PISANJE

https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/4510298/pismenost?View=1&Query=pismenost


SPODBUJANJE BRANJA V PREDŠOLSKEM 
OBDOBJU
o zgled, vzgoja bralca

o branje in pripovedovanje

o obiskovanje knjižnice (ure pravljic, družinski obiski)

o spodbujanje lahko poteka izven doma

o vsakodnevne, zabavne stvari (uganke, recepti, nakupovalni listek, načrt za izdelek …)

KDAJ? Nikoli ni prezgodaj, nikoli ni prepozno.

KAJ? Različnost, individualnost.

KAKO? Mora biti prijetno.

PRIMERJAVA
branje/pripovedovanje

≠

ogled risanke



POMEN BRANJA za posameznika

Branje je nujno je potrebo vsakomur za smiselno preživetje v svetu 

NEOMEJENE besedilne ponudbe.

Branje je nenadomestljiva vaja v rabi jezika.

Zahtevnost branja uri „možgančke.“

Branje vodi v dobro razvito sposobnost komunikacije. 

Otroci in odrasli, ki se uspešno sporazumevajo imajo pozitivnejšo 

samopodobo in višja pričakovanja do sebe. 

Uspešno napredovanje v šolskem in pošolskem sistemu. 



PREDOPISMENJEVALNE 
SPRETNOSTI

Spretnosti, ki so predpogoj za dobro opismenjevanje – torej za dobro branje 
in pisanje: 

o orientacija v prostoru, na telesu, na papirju;

o pravilna drža telesa in pisala; 

o slušno razločevanje in razčlenjevanje.

Starši, dajte otrokom možnost pridobiti te spretnosti, dovolite jim, da 
izkusijo in se ob tem učijo. 

Vaš otrok bo v šoli zagotovo bolj uspešen in se bo počutil prijetneje, če bo 
imel ustrezno razvit govorni aparat, ustrezno mišično maso in bo dobro 

koordiniral svoje gibe. 



SLEDI …
2. RODITELJSKI SESTANEK

8. junij 2021 ob 17.00

1) Način dela v prvem razredu

2) Šolske potrebščine

3) Prvi šolski dan

4) Razno (prijava na šolsko prehrano, vprašanja)


