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UČENCI IN UČNI USPEH V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

Število učencev ob začetku šolskega leta: 317 

Število vpisanih med šolskim letom: 3      

Število izpisanih med šolskim letom: 1  

Število učencev ob zaključku šolskega leta: 319 

 

V šolskem letu 2020/2021 je bilo na šoli 17 oddelkov od 1. do 9. razreda (skupaj z učenci s PŠ 

Unec). 

 

UČNI USPEH  

Razred 
Št. učencev  

Izdelali % 
Učni uspeh 

Začetek 
šol. leta 

Konec 
šol. leta Povprečna ocena razreda Opombe 

RAZREDNA STOPNJA RAKEK 
1. a 27 27 27 100 opisne ocene  
2. a 23 23 23 100 opisne ocene  
3. a 22 21 21 100  4,49  
4. a  19 19 19 100                      4,32  
4. b 19 19 19 100                      4,60  
5. a 20 20 20 100  4,30  
5. b 19 19 19 100  4,33  

RAZREDNA STOPNJA PŠ UNEC 
1. b 13 13 13 100 opisne ocene  
2. b 7 7 7 100 opisne ocene  
3. b 10 10 10 100  4,63  

PREDMETNA STOPNJA 

6. a 18 18 18 100  4,34 
  

6. b 18 18 18 100  4,23  
7. a 15 14 14 93,3                      4,10  
7. b 18 17 17 94,4  4,12  

8. a 19 19 17 89,0                      3,77  

8. b  19 19 19 100  4,39  
9. a 15 15 15 100  4,45  
9. b 15 14 14 93,3  3,93  

 
 
 
 
 



 
 

 

SKUPAJ 

2020/21 317 319 101,00%              4,29% 
2019/20 299 306 97,96%              4,33% 
2018/19 286 288 99,55%              4,31** 
2017/18 279 278 99,69 % 4,21** 
2016/17 279 277 99,28 % 4,27** 
2015/16 276 273 98,91 % 4,20** 
2014/15 277 276 98,64 % 4,24** 
2013/14 278 276 99,37 % 4,25** 
2012/13 258 263 99,24 % 4,27** 
2011/12 263 263 100 % 4,21** 
2010/11 268 268 100 % 4,18** 
2009/10 281 281 279 99,29 %  4,26** 
2008/09 282 283 282 99,65 %  4,23** 

2007/08 266 267 266 99,60 % Povprečna ocena: 
4,05* 

2006/07 269 269 100 % Povprečna ocena: 
4,17* 

    ** Povprečna ocena na podlagi vseh zaključenih ocen  

 
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Učenci 6. razreda so opravljali nacionalni preizkus znanja iz slovenščine, matematike in 

angleščine.  

 
Preglednica 1: Nacionalni preizkus znanja – pregled dosežkov učencev 6. razreda v šolskem letu 2020/21 

 Slovenščina Matematika Angleščina 

Število učencev: 36/36 36/18 36/18 

Povprečni  dosežek v RS 54,8 % 51,0 % 66,8 %  

Povprečni dosežek – šola 63,8 % 63,4 % 74,1 %   

Razlika RS – šola  + 9,0 % + 12,4 % + 7,3 % 

Razlika RS – šola v letu 2018/19 + 2,92 % + 9,86 % + 7,76 % 

Opomba: Učenci 6. b niso opravljali NPZ iz matematike in angleščine zaradi karantene. 

 



 
 

 

Učenci 9. razreda so opravljali nacionalni preizkus znanja iz slovenščine, matematike in 

angleščine (kot tretji predmet). 

 
Preglednica 2: Nacionalni preizkus znanja – pregled dosežkov učencev 9. razreda v šolskem letu 2020/21 

 Slovenščina Matematika Angleščina 

Število učencev: 30/29 30/28 30/29 

Povprečni  dosežek v RS 49,1 % 62,3 % 63,7 % 

Povprečen dosežek – šola 55,2 % 48,2 % 71,6 % 

Razlika RS – šola  + 6,1 % + 14,1 % + 7,9 % 

Razlika RS – šola v letu 2018/19 - 5,42 % + 5,40 % + 1,82 % (LUM) 

Odstopanje RS - šola v 6. r + 3,16  % + 6,95 % + 3,64 % (TJA) 

 

Rezultati naših učencev so pri vseh predmetih visoko nad državnim povprečjem, najvišje 

odstopanje je pri matematiki. Razveseljivo je, da so devetošolci izboljšali svoj rezultat tudi v 

primerjavi s svojim dosežkom v 6. razredu.  

 

V letošnjem šolskem letu smo izpeljali tudi poskusno preverjanje znanja iz slovenščine in 

matematike za učence 3. razreda. 

 
Preglednica 3: Poskusno preverjanje znanja – pregled dosežkov učencev 3. razreda v šolskem letu 2020/21 

 Slovenščina Matematika 

Število učencev: 31/27 31/30 

Povprečni  dosežek v RS 52,4 % 52,4 % 

Povprečni dosežek – šola 53,5 % 60,1 % 

Razlika RS – šola  + 1,1 % + 7,7 % 

 

Učiteljice so pripravile natančno poročilo o vseh letošnjih rezultatih na NPZ oz. poskusnem 

preverjanju znanja (po nalogah in učencih) ter zapisale predloge za izboljšanje.  

 



 
 

 

REALIZACIJA PROGRAMA 

A. REALIZACIJA POUKA (obvezni in razširjeni program ter dnevi dejavnosti) 
 
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 

Oddelek 
Realizacija (%) 

Obvezni program Dnevi dejavnosti Razširjeni program Skupaj 

1.A 97,29 100,00 102,86 97,78 

2.A 96,89 100,00 97,14 97,16 

3.A 99,05 86,67 97,14 98,00 

4.A 98,69 80,00 100,00 97,26 

4.B 98,81 80,00 98,57 97,36 

5.A 98,68 80,00 97,14 97,25 

5.B 98,90 80,00 105,71 97,75 

6.A 98,57 86,67 95,71 97,54 

6.B 98,35 86,67 102,86 97,65 

7.A 98,15 93,33 95,71 97,64 

7.B 98,38 86,67 95,71 97,35 

8.A 97,69 93,33 98,57 97,44 

8.B 97,80 93,33 102,86 97,65 

9.A 102,76 80,00 101,04 100,90 

9.B 103,00 80,00 101,04 101,10 

Skupinski vnos IP 100,28 0,00 0,00 100,28 

Skupinski vnos NIP 0,00 0,00 98,57 98,57 

Skupinski vnos ID 0,00 0,00 58,05 58,05 

Skupaj 98,94 87,11 80,59 95,84 

 
PŠ »Rudolfa Maistra« Unec 

Oddelek 
Realizacija (%) 

Obvezni program Dnevi dejavnosti Razširjeni program Skupaj 

kombinacija_12 97,34 100,00 97,14 97,45 

3.B 98,33 93,33 97,14 97,89 

Skupinski vnos NIP 0,00 0,00 95,71 95,71 

Skupinski vnos ID 0,00 0,00 55,17 55,17 

Skupaj 97,70 96,67 77,81 95,38 

 

Realizacija pouka obveznih predmetov in (neobveznih) izbirnih predmetov je primerna.  



 
 

 

To šolsko leto je zaznamovala pandemija Covid-19 in posledične omejitve pri izvajanju 

pouka, šolskih in obšolskih dejavnosti, prepoved mešanja skupin učencev (mehurčki) in 

zaprtje šole od 19. 10. 2020 do 12. 2. 2021.  Del dejavnosti je bilo izvedenih na daljavo, 

nekatere niso bile izvedene.  

 

Slabša realizacija je bila v posameznih razredih pri urah podaljšanega bivanja, dnevih 

dejavnosti in interesnih dejavnostih. Zaradi epidemije Covid-19 je bil na daljavo realiziran 

Tabor za nadarjene.  

 

Ob koncu leta so učitelji zabeležili nepredelano snov, tematiko pri posameznem predmetu. 

Posredovali so jo učiteljem, ki bodo v tem šolskem letu nadaljevali s poukom pri 

posameznem predmetu. 

Nenapovedane vaje evakuacije tudi letos zaradi epidemije nismo izpeljali. 

 

B. DELO NA DALJAVO 
V  lanskem šolskem letu so imeli: 

• učenci 1.–3. razreda 185 dni pouka, od tega 120 dni v šoli ter 65 dni na daljavo; 

• učenci 4.–8. razreda 185 dni pouka, od tega 111 dni v šoli ter 74 dni na daljavo; 

• učenci 9. razreda 178 dni pouka, od tega 104 dni v šoli ter 74 dni na daljavo. 

 

V času pouka na daljavo smo se držali sledečih dogovorov in sklepov: 

• glavna navodila za učence objavljena na šolski spletni strani; 

• število videokonferenc na dan oz. pri posameznem predmetu je bilo vnaprej 

dogovorjeno in usklajeno v tabeli na OneDrive-u, za učence pa je bila informacija 

glede videokonferenc objavljena v tabeli z navodili in koledarju na Teams-u; 

• videokonference so potekale preko Teams-a; 

• pomoč učencem z učnimi težavami je bila nudena s strani učiteljev podaljšanega 

bivanja in jutranjega varstva ter nekaterih drugih strokovnih delavcev;  

• učence smo opozarjali na bonton in pravila uporabe MS Teams-a. 

 



 
 

 

V času pouka v šoli smo se v lanskem šolskem letu ves čas prilagajali ukrepom in 

priporočilom z NIJZ in MIZŠ. Posledično je potekal pouk ves dan v isti učilnici, interesne 

dejavnosti so bile izvajane le znotraj oddelka/razreda, pazili smo na nezdruževanje različnih 

oddelkov (JV in OPB je potekalo le za oddelke 1.–3. razreda – vsak razred svoj mehurček, za 

4. razred je bilo organizirano le nujno varstvo). Vaje pevskih zborov so v veliki meri odpadle. 

Uvedli smo dodatni odmor za kosilo, saj smo na ta način zmanjšali gnečo v jedilnici. Učenci so 

imeli v jedilnici določen sedežni red po oddelkih. Posledično so bili tudi učitelji 

prerazporejeni na druga dela, kjer smo jih potrebovali (dodatna dežurstva, JV, OPB …). 

 

C. ŠOLE V NARAVI, TABORI IN EKSKURZIJE 
Ekskurzije v okviru pouka so bile v tem šolskem letu vse izvedene v mesecu juniju, kot je bilo 

načrtovano.  

 

Načrtovane ŠVN in tabori so bili izvedeni, razen letna šola v naravi za učence 5.r. (na daljavo 

so bili izvedeni tabori za učence 4.r, deloma za 7.b in 8.r). 

 
D. PROJEKTI, PRIREDITVE 

Vse načrtovane prireditve so bile izvedene po LDN. 

 
DATUM DOGODEK OPIS 
9. 9. 2020 Šolski ekovrt V okviru projekta ŠOLSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE in 

šolskega projekta PŠ Unec – ŠOLSKI EKOVRT sta kuharica in 
učiteljica OPB na PŠ Unec obrali slivo (domačo češpljo) na 
šolskem vrtu. Sadeže so 
učenci zaužili kot del 
dopoldanske malice in 
tudi popoldanske malice.  
 

14. 9. 2020 Teden 
vseživljenjsk
ega učenja 

V okviru projekta Teden vseživljenjskega 
učenja nas je danes, v ponedeljek, 14. 9. 
2020, obiskala ga. Zmaga Raljevič. 
Prišla je v 4. a razred. Gospa Zmaga 
namreč prihaja iz klekljarske sekcije 

Kulturnega društva Rak Rakek. Predstavila nam je osnove 
izdelovanja čipk. Vsi učenci so se nato tudi praktično preizkusili 
v tej veščini.  
 



 
 

 

19. 9. 2020 Planinski 
krožek na OŠ 
“Jožeta 
Krajca” 
Rakek 
 

Na OŠ “Jožeta Krajca” Rakek smo v tem 
negotovem šolskem letu želeli učence (in 
njihove starše) spodbuditi k čim 
pogostejši športni dejavnosti v naravi, 
zato smo na novo uvedli Planinski krožek. 
Ta poteka ob sobotah dopoldne, 

načrtovanih pa imamo 5 pohodov, na katere se učenci sproti 
prijavljajo. Poleg so vabljeni tudi njihovi starši, stari starši, 
bratci in sestrice. Seveda smo prilagodljivi tudi glede želja, 
zahtevnosti pohodov in dolžino poti. 
Poleg večkratnega gibanja in učenja v naravi želimo učence 
naučiti odgovornega, skrbnega in spoštljivega vedenja v 
planinah, jih poučiti o pravilni gorski opremi v različnih letnih 
časih in vremenskih pogojih, različno glede na dolžino in 
zahtevnost poti ter starost udeležencev, o primerni prehrani, 
markacijah na poti itd.  
Minulo soboto, 19. 9., smo se ob 8. uri zjutraj odpravili na prvi 
pohod, in sicer na Planino nad Vrhniko. Udeleženci so si zaradi 
trenutnih razmer sami organizirali 
prevoz in malico. Kazalo je, da bo 
lepo, sončno vreme, vendar je bilo 
jutro zelo sveže in malce megleno. 
Učencem smo uvodoma razdelili 
naše planinske knjižice, jim povedali 
pravila vedenja na poti ter na 
kratko opisali pot, po kateri smo nameravali. Načrtovana pot ni 
bila zahtevna. Na prvi pohod je prišlo skupno okoli 35 otrok in 
odraslih, nekateri smo imeli s seboj tudi štirinožne 
spremljevalce. Dobili smo se na parkirišču v Butajnovi in pot 
nadaljevali mimo manjšega naselja po manj strmi označeni 
poti, imenovani »mimo bukve«. Vmes smo se nekajkrat ustavili 
in počakali zadnje pohodnike iz skupine. Na vrhu smo se 
okrepčali s čajem, kavo in malico iz nahrbtnikov, otroci pa so 
se povzpeli tudi na vrh razglednega stolpa. 
 Gibanje v naravi krepi telo in duha, če se pa ob tem še 
družimo, se zabavamo, tudi kaj naučimo, pa je to popolna 
kombinacija za koristno izkoriščen sobotni dopoldan. 
 

September 
2020 

Spoznavni 
tabor 

V septembru sta se oddelka 6. a in 6. b 
z razredničarkama in spremljevalkami 
odpravila na dvodnevni spoznavi tabor 
v Zelško kočo. Čeravno so učenci skupaj 
že tretje leto, je spoznavni tabor po 
načelih doživljajske pedagogike 
zastavljen tako, da učenci še bolje 
spoznajo sebe in svoje sošolce. 
Predvsem pa, da ugotovijo, na kakšen 



 
 

 

način naj sodelujejo, da bodo skupaj prišli do cilja. Vse igre so 
namreč zastavljene tako, da so lahko uspešni le, če vsi pridejo 
do cilja.  
Učence na tak način učimo, da naj se med seboj spodbujajo, 
sprejemajo drugačnosti, sodelujejo, kljub temu da sami ne bi 
vztrajali toliko časa, učimo jih, da naj iščejo nove ideje in da ne 
potrebujejo vedno dodatna pojasnila odrasle osebe. Učimo jih 
izraziti svoje mnenje tako, da pri tem ne prizadenejo drugega 
ter jim damo dovolj časa, da pridejo do rešitve. Ubesediti 
morajo svoja občutja in 
slišati druge. Zaupati morajo 
vrstnikom in znati pokazati, 
zakaj nekomu zaupamo. 
Nekaj nasmejanih obrazov 
ob opravljenih nalogah pa si 
lahko ogledate spodaj. 
 

26. 9. 2020 Evropski dan 
jezikov 

26. septembra v Evropi že 
od leta 2001 praznujemo in 
vzpodbujamo jezikovno 
raznolikost in vseživljenjsko 
učenje jezikov, s čimer 
vzpodbujamo tudi 
medkulturno razumevanje. 

Na šoli ta dan vsako leto obeležimo nekoliko drugače. Letos so 
učenci z napiši, risbami, simboli, s katerimi so okrasili svoje 
zaščitne maske, sporočali, katere jezike govorijo oziroma se jih 
želijo učiti. 
Zaščitne maske smo izbrali kot medij, s katerim sporočamo, da 
je kljub zaostrenim družbenim razmerah, ko je potovanje v 
druge države omejeno, in v trenutni situaciji, ko moramo 
skoraj povsod nositi maske, naša želja po razumevanju in 
sporazumevanju s preostalim svetom močna, da je to naša 
potreba, in da se nas kljub oteženem govoru lahko sliši tudi 
drugače. 
Poleg tega je skupina učencev sodelovala v mednarodnem 
kvizu na spletu ‘Celebrate Language Online Quiz’ in se 
preizkusila v splošni razgledanosti na področjih, povezanih z 
različnimi jeziki in širše. 

 
 



 
 

 

2. 10. 2020 Naša šola 
ponovno 
dobitnica 
naziva 
“Kulturna 
šola” 
 

Osnovna šola “Jožeta Krajca” Rakek je v 
mesecu septembru 2020 ponovno pridobila 
naziv KULTURNA ŠOLA za obdobje 2020–2024. 
Javni sklad republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti je ocenjeval različne kriterije: 
• kulturno delovanje na različnih področjih, 
• razvejanost kulturnih področij, 
• število vključenih učencev v redne in 

obšolske kulturne dejavnosti, 
• udeležbo in doseganje vidnih rezultatov na 

revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih, 
• obseg izvedenih kulturnih dogodkov in 
• spodbujanje ter obseg mentorskega dela za 

kulturna in umetniška področja. 
Nagrado nam je, v imenu javnega sklada 
republike Slovenije za kulturo, podelila ga. 
Jožica Mlinar. 
 

2. 10. 2020 Branje kot 
navdih 

Ker se na OŠ “Jožeta Krajca” Rakek 
zavedamo pomembnsti branja že od 
malih nog, se je naša šola tudi v 
letošnjem šolskem letu pridružila 
vseslovenskemu projektu Nacionalni 
mesec skupnega branja 2020. Poleg 
vseh aktivnosti na šoli, ki so 

namenjene branju in potekajo skozi celo šolsko leto, smo tako 
izvedli dan skupnega branja – BRANJE KOT NAVDIH. Danes, 2. 
10. 2020, so v vseh razredih 1. šolsko uro učitelji in gospa 
ravnateljica brali svoje najljubše zgodbe, pesmi, ki so jih na tak 
ali drugačen način navdušile oz. navdahnile. Dejavnost so 
izvedli tudi v posameznih oddelkih 
podaljšanega bivanja. Po odzivih sodeč, je 
bilo zanimivo in verjamem, da je vsak 
dobil navdih, kaj bi lahko prebrali doma. 
 

8. 10. 2020 Dan otroka V četrtek, 8. 10. 2020, smo z učenci 
podaljšanega bivanja izvedli  projektni dan 
– Dan otroka. Igrali smo se na stadionu. 
Učenci so bili razigrani, veseli in igrivi. 
 



 
 

 

12. 10. 
2020 

Slivova 
marmelada 

Sliva na šolskem vrtu PŠ Unec je letos bogato 
obrodila. 
V začetku septembra so učenci PŠ Unec pri 
dopoldanski malici zaužili slive, ki sta jih 
obrali kuharica in učiteljica OPB na PŠ Unec. 
Na najvišjih in s tal nedosegljivih vejah pa so 
bili najlepši sadeži, ki bi jih bilo škoda pustiti 
‘samo’ pticam, osam in čebelam. Povprašali 

smo pristojne na matični šoli in vodja prehrane ter učiteljica 
gospodinjstva se je ponudbi sadja z veseljem odzvala. Tako je 
stekla akcija; učiteljica OPB je najprej pograbila odpadlo sadje 
izpod drevesa, hišnik je namestil podloge za zaščito, lestev in 
ostale pripomočke, nato pa je drevo otresel. Učiteljica OPB je 
sadeže previdno pobrala v dve posodi; v prvo cele in zdrave, v 
drugo posodo pa nagnite ali kako drugače poškodovane 
sadeže. Zdrave slive je hišnik odpeljal na matično šolo, kjer so 
učenci 6. r. pri uri gospodinjstva sadeže pripravili na nadaljnjo 
obdelavo. Marmelado sta skuhala kuhar Vid in kuharska 
pomočnica Marjana. 
Nekaj marmelade so učenci že zaužili pri dopoldanski malici 
(slivova skutna pena), nekaj pa jo še bodo, saj izdelka ne bodo 
mogli ponuditi v izmenjavo za prostovoljne prispevke v 
dobrodelni akciji Rdečega križa Slovenije 
‘Drobtinica’. Ta je letos zaradi hitrega 
poslabšanja epidemiološke slike covid-19 
in varnostnih ukrepov države 
odpovedana. 
Kozarec marmelade iz sliv s šolskega vrta 
PŠ Unec je tudi del sklopa gostujoče 
razstave Notranjskega muzeja Kdor seje, ta žanje: šolski 
vrtovi na Notranjskem in razstave šolskega vrta Unec.  
 

19. 10. 
2020 

Razstava o 
šolskih 
vrtovih na 
Notranjskem 
 

V večnamenskem prostoru šole  gostimo 
razstavo Notranjskega muzeja Postojna 
“Kdor seje, ta žanje: šolski vrtovi na 
Notranjskem” in razstavo o šolskem vrtu 

na PŠ “Rudolfa Maistra” Unec, ki jo je pripravila učiteljica 
Marta Čuk.  
 

22. 10. 
2019 

Snemanje 
oddaje Mladi 
mladim na 
Radiu 94 
 

V sredo, 21. 10. 2020, sta se naši učenki 5. 
b razreda, Karin Pirc in Neva Korošec, 
udeležili snemanja oddaje Mladi Mladim 
na Radiu 94. Govorili sta o dogajanju na 
naši šoli. Oddaja je bila na sporedu v 
soboto, 24. 10. 2020, ob 10.30. Vabljeni k 
poslušanju. 
Novica na straneh Radia 94: povezava. 

https://www.radio94.si/vse-novice/#novica-post-20254347


 
 

 

6. 11. 2020 Intervju – 
delo na 
daljavo pri 
športu 
 

Intervju je nastal v sklopu pouka za slovenščino v 8. razredu, 
ker pa je tematika zelo aktualna, smo povabili tudi ostale, da 
poslušajo kaj sta se z Ano pogovarjali. 
https://osrakek.si/2020/11/06/intervju-delo-na-daljavo-pri-
sportu/ 
 

20.10.2020 Projekt 
ŠPAJZA 2  
 

Na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec v šolskem letu 2020/2021 
potekajo trije projekti, povezani z vrtom in rastlinami. Poleg že 
utečenih, šolskega ŠOLSKI EKOVRT in nacionalnega UNESCO 
VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.«, tudi projekt 
ŠPAJZA 2, ki se izvaja v okviru programa LAS Notranjska. 
Projekt se je začel izvajati že 1. 6. 2020, še v času preteklega 
šolskega leta, in bo trajal do 30. 6. 2021. 
Na šolskem vrtu PŠ Unec bo projekt zajemal 5 delavnic, katerih 
namen je ureditev šolskega vrta, da bi ta postal odprta učilnica 
v naravi. Aktivnosti, ki potekajo že od junija 2020, se 
zaključujejo v 1. fazi. Do zdaj smo pri vsaki delavnici uspeli 
izvesti sledeče: 
1. delavnica: Skalnjak – suh vodni motiv: najprej je g. hišnik 

Bojan posekal previsoko 
cipreso, učenci so 
območje skalnjaka očistili; 
izkopali so trajnice, 
umaknili skale – kamne.  

 
2. delavnica: Cvetlična greda: učenci so obe gredici, ki sta 

predvideni za sončni in senčni del očistili grobih plevelov. 
Sejančke sirijskih 
hibiskusov, ki so se 
razrasli pod grmičkom, so 
posadili v lončke in jih 
skupaj z nekaj izkopanimi 
trajnicami posadili na 
gredici. 

 
3. ‘Drevesnica’. Nekaj tja posajenih trajnic bomo lahko 

uporabili tudi za poznejšo zasaditev. Članica Društva 
Biodinamika Notranjska pa je obrezala močno razrasla 
grmička sirijskega hibiskusa. 

 
4. delavnica: Zeliščni vrt: tukaj smo zaenkrat le porezali 

preveč razrasle rastline, ki so segale na potke in ovirale hojo. 
 
5. delavnica: Sadno drevje: 

g. hišnik Vilko in 
mentorica vrtnarskega 
krožka sta izkopala luknje 

https://osrakek.si/2020/11/06/intervju-delo-na-daljavo-pri-sportu/
https://osrakek.si/2020/11/06/intervju-delo-na-daljavo-pri-sportu/
https://photos.app.goo.gl/dHhxxQ3rHqyLrJ727
https://photos.app.goo.gl/zGEpNbzdYYXJ5Z6s8
https://photos.app.goo.gl/vvBYYtFftnanZzBg7


 
 

 

za sadno drevje. V jesenskem saditvenem obdobju, po 1. 
novembru 2020, nameravamo posaditi dve sadni drevesi, v 
spomladanskem pa še eno. Ob izkopanih jamah so učenci 
opazovali travno rušo, zemlji živico in mrtvico ter izkopane 
predmete. 

 
6. delavnica: Gredica ‘Divja trava’: na površini, kjer je stala 

visoka greda ‘Ključavnica’ iz žledoloma 2014, smo v juniju 
oblikovali gredico, ki smo jo omejili s cementnimi strešniki. 
Jeseni smo odstranili plevel in odvečno zemljo iz gredice 
dodali v novo visoko 
gredo (oblikovano v juniju 
2020). Na očiščeno 
gredico smo kot zastirko 
položili zeleno gnojenje iz 
visoke grede (ajdo in 
borago). 

 
Pri vseh aktivnostih je bdela nad nami in nam s strokovnimi 
nasveti pomagala članica Društva Biodinamika Notranjska, ga. 
Martina Mramor. Učenci so se seznanjali z različnimi vrtnimi 
orodji, se učili rokovati z njimi, spoznavali so različne trajnice in 
plevele, se učili izbrati pravilno velikost lončka glede na 
velikost rastline, opazovali so tudi drobne živali tal. Oblikovali 
so si kritičen in samokritičen odnos do opravljenega dela ter se 
urili v vztrajnosti. 
 

1. 11. 2020 Noč čarovnic Tudi letos smo v podaljšanem bivanju 
izvedli projektni dan Noč čarovnic. 
Zaradi znanih razlogov smo dejavnosti 
prilagodili tako, da so učenci 
dejavnosti izvedli v svojih skupinah in 

se med seboj niso mešali. Učenci so si ogledali risanko o 
Strašni družini Addams, izdelovali “grozljive” lanterne in se 
zabavali ob “srhljivih” namiznih igrah.  
 

10. 11. 
2020 

V projektu 
SIMBIOZA 
pridno 
zbiramo 
recepte 
 

Letošnji projekt SIMBIOZA je zaradi aktualnih razmer zaživel v 
nekoliko drugačni luči. Trenutno poteka zbiranje receptov, ki 
jih bodo na sedežu organizacije v prihodnjih tednih združili v 
prav posebno knjižico. V njej bodo zbrani prispevki učencev, 
njihovih sorodnikov in delavcev na šolah s celotne Slovenije. 
Za pokušino si lahko preberete dva slastna recepta, ki so nam 
ju poslali učenec Will Covington iz 2. a in njegova mamica  ter 
učiteljica podaljšanega bivanja gospa Marta Čuk. 
Bučna pita (Will Covington) 
Rumene hruške (Marta Čuk) 
 

https://photos.app.goo.gl/pGd3BTmkFeaxSptx6
https://osrakek.si/wp-content/uploads/2020/11/Bucna-pita_Will-Covington.docx
https://osrakek.si/wp-content/uploads/2020/11/Rumene-hruske_Marta-Cuk.doc


 
 

 

10. 11. 
2020 
 

Poskrbi za 
stres 
 

Ker se zavedamo, da so nastali časi za otroke še posebej 
stresni, svetovalna delavka je pripravila tehnike sproščanja.  
Poznamo kar nekaj tehnik, ki jih lahko izvajamo sami in s 
katerimi lahko zmanjšujemo stres, napetost v telesu. Pri 
tehniki progresivnega mišičnega sproščanja stiskamo in 
sproščamo določene mišice ter s tem vplivamo na blagodejno 
stanje telesa. Umirjeno stanje telesa pa vpliva tudi na 
sproščeno duševno stanje. 
Vajo lahko delaš brez usmerjanja, z glasbo ali brez, pomembno 
je, da dihaš umirjeno, ob stisu mišic vdihneš, ob sprostitvi 
mišic pa izdihneš, predno preideš na naslednji sklop mišic, pa 
nekaj časa umirjeno dihaj. 
Za začetek ti je lahko v pomoč spodnji posnetek. 
https://osrakek.si/wp-content/uploads/2020/11/Progresivno-
misicno-sporscanje.mp4?_=1 
 

13. 11. 
2020 

Kuharska 
knjiga 3. b 
 

Učenci 3. b razreda smo v času šolanja na daljavo izdelali 
KUHARSKO KNJIGO.  V njej smo zbrali 10 receptov za slastne 
jedi, prispevali pa smo jih učenci in naša 
učiteljica. Knjigo vam ponujamo v 
branje in vam želimo obilo kuharskih 
užitkov. 
Pa DOBER TEK! 
 

17. 11. 
2020 

Donacija 
Rotary kluba 
 

Vodstvo šole se je Rotary klubu 
Postojna-Cerknica iskreno zahvalilo za 
današnjo donacijo. 
Za učence naše šole smo v dar prejeli 
tri nove tablice. Z njihovo pomočjo 
bomo nekaterim učencem dodatno 

olajšali pouk na daljavo. 
Ravnateljica, mag. Anita Knez 
 

18. 11. 
2020 

Novoletne 
čestitke za 
starejše 
 

Naša šola že nekaj let sodeluje z 
Rdečim križem Slovenije tudi tako, da 
učenci izdelujejo novoletne čestitke 
za starejše občane. Ker je letošnja 
situacija res težka za starejše ljudi, 
smo se odločili, da tudi letos 

poskusimo izdelati čestitke, čeprav tega ne moremo narediti 
skupaj v šoli. 
Letošnjo akcijo želimo še razširiti, zato se pridružujemo tudi 
vseslovenski akciji pošiljanja čestitk oskrbovancem domov za 
ostarele. Povezava na akcijo in navodila. 
Vsak učenec lahko izdela več novoletnih čestitk (vsaj 5). 
Prepustite se ustvarjalnosti in domišljiji. Čestitke pošljite na 
šolo po pošti do petka, 27. 11. 2020 ali pa jih na šolo dostavite 

https://osrakek.si/2020/11/10/poskrbi-za-stres/
https://osrakek.si/2020/11/10/poskrbi-za-stres/
https://osrakek.si/wp-content/uploads/2020/11/Progresivno-misicno-sporscanje.mp4?_=1
https://osrakek.si/wp-content/uploads/2020/11/Progresivno-misicno-sporscanje.mp4?_=1
https://ustavi.se/cilj-je-zbrati-21-tisoc-praznicnih-voscil-za-21-tisoc-starejsih/?fbclid=IwAR35vM7OAKaVk9AkcmZMLwHXvk7kLly6kos-aHriYmOLo-z4c6-kuK6US5g#.X58O6OM1V31.facebook


 
 

 

v škatlo pred vhodom v jedilnico, vsak dan od 11.00 do 13.00. 
Naprošamo vse učence in starše, da naši akciji podprete! 
 

19. 11. 
2020 

Tradicionalni 
slovenski 
zajtrk 

Tudi naša šola je vključena v 
vseslovenski projekt 
Tradicionalni slovenski zajtrk, ki 
se ga izvaja kot eden izmed 
osrednjih dogodkov dneva 
slovenske hrane. Prvič se je 
projekt izvedel 18. novembra 
2011 in je potekal tudi v 
naslednjih letih. 
Tudi letos bomo na tretji petek v 
novembru, 20. 11. 2020, 
obeležili dan slovenske hrane in 
spremljajoči Tradicionalni 
slovenski zajtrk (TSZ), ki bo letos 

že jubilejni, deseti po vrsti. Njegova izvedba pa bo zaradi 
epidemije covid-19 letos drugačna. 
Glede na epidemiološke razmere se letošnji Tradicionalni 
slovenski zajtrk s sloganom »Zajtrk z medom – super dan!« ne 
bo izvedel po šolah, temveč bo pozornost 
namenjena ozaveščanju in spodbujanju širše javnosti k 
obeležitvi dneva slovenske hrane tudi na način zajtrkovanja 
doma in v službenih kolektivih z izbranimi živili, in sicer 
kruhom, maslom, mlekom, medom in jabolkom. 
Zajtrka kot posebnega dodatnega oziroma samostojnega 
obroka za otroke šole zaradi razmer ne bomo pripravljale, je 
pa s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
podana pobuda, da 20. novembra pri pouku na daljavo v 
okviru učnega procesa v razredu del šolske ure namenijo 
dnevu slovenske hrane in pomenu rednega zajtrkovanja. 
 

20. 11. 
2020 

Projekt 
špajza 2 – 2. 
faza, 
delavnica 2 

Tokrat je na šolskem vrtu na 
Uncu prišla na vrsto cvetlična 
sončna gredica. Potrebno jo je 
bilo očistiti trajnih plevelov, kot 
je neuničljivi slak in drugih 
nečistoč – npr. gradbenih 
ostankov. Nabralo se je kar za 

dve samokolnici slaka in delčkov gomoljev perunik ter korenin 
maslenic. 
Učenci vrtnarskega krožka in morda tudi podaljšanega bivanja, 
upajmo, da je gredica očiščena plevelov in pripravljena na bolj 
vesela dela – spomladansko zasaditev. Dogajanje v 2 dneh: v 
sredo, 18. 11., in v četrtek, 19. 11. 
 

https://photos.app.goo.gl/aaL4EGZBveWyYnRb9


 
 

 

21. 11. 
2020 

Predavanje 
invalida in 
športnega 
plavalca 
Darka Đurića 

V ponedeljek, 16. 11., smo v okviru 
Erasmus+ projekta za učence od 6. do 
9. razreda organizirali predavanje 
Darka Đuriča, športnika invalida. 
Predavanje je v okviru trenutnih 
omejitev potekalo na daljavo v obliki 
videokonference, kar nam je 
predstavljalo izziv, saj je bilo vključenih 
preko 120 poslušalcev. V eni šolski uri 
nam je g. Darko zelo doživeto in 
priljudno pripovedoval o svojem 
življenju, ki je bilo vse prej kot 

enostavno. Kot otroka, ki se je zaradi genske napake rodil brez 
treh udov, ga je v rejo pred skoraj 30 leti vzela kmečka družina 
z Gorenjske. Skupaj s še štirimi “sorojenci” mu je privzgojila 
dovolj vztrajnosti, motivacije, moči za opravljanje tudi kmečkih 
opravil in zmožnosti videti različne poti v življenju kljub 
omejitvam. Ko je bil pri desetih letih dobesedno “potisnjen v 
vodo” in je zaplaval, se je nato vrgel v treniranje plavanja in 
nekaj let kasneje osvojil številne nagrade. Leta 2013 je v 
Montrealu osvojil dvakratni naslov svetovnega prvaka v 
plavanju med športniki invalidi, leta 2018 je v Dublinu postal še 
evropski prvak na 50 m prosto in dosegel bron na 200 m 
prosto. Decembra 2019 pa je je v 25-metrskih bazenih izboljšal 
tudi svetovni rekord na 50 m delfin. Letos je zaključil svojo 
športno kariero, občasno se ukvarja le še s sedečo odbojko. 
Gospod Đurić nam je v teh negotovih in včasih utesnjenih časih 
dal veliko pozitivne energije, motivacije in vztrajnosti, da se 
vse da, če se hoče. Povedal je, da včasih pač moramo biti 
“potisnjeni” v vodo, da splavamo (za primer, ko se učenci 
bojijo govoriti v tujem jeziku ali leteti v drugo državo) ter da se 
vztrajnost in trud na koncu vedno izplačata. Ne glede na vse pa 
trdi, naj vsak sprejme in ceni sebe, svojo drugačnost ter 
talente, da lahko kljubuje (včasih krutemu) svetu in se 
“udarcem” raje le nasmehne. 
 

23. 11. 
2020 

Predstavitve 
srednjih šol 

Za učence 8. in 9. razredov ta teden potekajo predstavitve 
srednjih šol. Učenci imajo možnost prisostvovati kar pri 15 
predstavitvah naslednjih srednih šol in njihovih programov: 

1. Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana (petek, 17.00) 

2. Elektrotehniško računalniška strokovna šola in gimnazija 

Ljubljana (petek, 16.00) 

3. Šolski center Postojna (četrtek, 17.00) 

4. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (četrtek, 

15.00) 



 
 

 

5. Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (sreda, 

17.00) 

6. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 

(torek, 17.00) 

7. Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (ponedeljek, 

16.00) 

8. Srednja frizerska šola Ljubljana (ponedeljek, 17.00) 

9. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (torek, 16.00) 

10. Srednja šola za gostinstvo in turizem (ponedeljek, 30. 11. 

2020) 

11. BIC Ljubljana (obe šoli) (sreda, 15.00) 

12. Strokovno izobraževalni center Ljubljana (četrtek, 16.00) 

13. Gimnazija Jurija Vege Idrija (torek 15.00) 

14. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina (sreda, 16.00) 

15. Šolski center Škofja Loka (ponedeljek, 15.00) 
 
Vse predstavitve bodo potekale videokonferenčno, in sicer v 
popoldanskem času (ob 15.00, 16.00 ali 17.00). Dan ali dva 
pred predstavitvijo bom učencem na e-naslov, ki so mi ga 
zapisali, posredovala povezavo do predstavitve. Moderatorke 
srečanj bomo svetovalne delavke notranjskega aktiva – 
kontakt moderatorke bo naveden v posredovani e-pošti. 
V kolikor bi se želel udeležiti predstavitve, pa se nanjo nisi 
prijavil, mi piši na e-naslov tjasa.prudic@guest.arnes.si. Če 
številčno ne bomo preobremenjeni, ti bom posredovala vabilo. 
 

23. 11. 
2020 

Danes 
obeležujemo 
dan Rudolfa 
Maistra 

Danes je slovenski državni praznik, dan 
Rudolfa Maistra, ki ga praznujemo od leta 
2005 in ni dela prost dan. 
General Rudolf Maister – Vojanov, ki se je 
rodil 29. marca 1874 v Kamniku, je svoja 
najpomembnejša dejanja opravil v prelomnih 
časih razpada Avstro-Ogrskega cesarstva. V 
letih 1918–1919 je s svojo vojsko preprečil, 

da bi Maribor in štajersko Podravje priključili nemški Avstriji. 
Na svojem območju je ustanovil slovensko vojsko z okoli 4.000 
vojaki in 200 častniki. V noči na 23. november 1918 je s svojimi 
soborci razorožil zaščitno stražo oziroma t. i. zeleno gardo 
mariborskih Nemcev in prevzel vojaško oblast v Mariboru. S 
tem je omogočil, da je ta del ozemlja ostal slovenski. 
Rudolf Maister je umrl leta 1934 na Uncu pri Rakeku, pokopan 
pa je v Mariboru. 



 
 

 

Manj znano je mogoče, da je bil Rudolf Maister tudi pesnik in 
je ustvarjal pod psevdonimom Vojanov. Maistrovo zbirko 
Poezije lahko preberete tukaj. (Vir: Arhiv NUK.) 
Oglejte si še posnetek na povezavi. 
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/190 

26. 11. 
2020 

Noč 
raziskovalcev 

V petek, 27. 11. 2020, se bo na daljavo odvijala Noč 
raziskovalcev. Tudi Hiša eksperimentov je skupaj z drugimi 
partnerji pripravila različne aktivnosti, ki bodo potekale od 
jutra do večera, a letos na daljavo – preko spleta. Vse 
aktivnosti so brezplačne. 
Na mlade in malo manj mlade raziskovalce čakajo 
dogodivščine, eksperimentiranje, klepet z raziskovalci, ogledi 
raziskovalnih ustanov, razstave in celo virtualni koncert. 
Celoten program najdete na: www.nocmoc.eu 
Jutri je za vas Hiša odprta preko spleta, le rezervirajte si svoj 
najljubši dogodek.  
Lep pozdrav in prijetno petkovo raziskovanje vam želim, 
Anita Šen 
 

30. 11. 
2020 

Uspešna 
akcija 
izdelovanja 
novoletnih 
voščilnic za 
starejše 

Akcija izdelovanja voščilnic se je zaključila. Vaš odziv je bil 
neverjeten, saj smo danes našteli kar 749 izdelanih voščilnic. 
Od tega je bilo 432 voščilnic namenjenih vseslovenski akciji 
izdelovanja voščilnic za oskrbovance domov za ostarele. 317 
voščilnic pa je prejel Rdeč križ Cerknica. 
Na šolo smo prejeli izvirne, lepe in skrbno izdelane voščilnice, 
popisane s toplimi željami, ki bodo mnogim ljudem polepšale 
decembrske dni. 
Hvala vam, dragi učenci, ker ste pristopili k akciji s takim 
veseljem in zanosom! Hvala tudi vam, spoštovani starši, za 
podporo in pomoč pri delu. 

 
 

1. 12. 2020 Festival 
IZUM 

Na Dvojezični srednji šoli Lendava je 
konec novembra tradicionalno potekal 
Festival IZUM – festival inovativnosti, 
znanosti in ustvarjalnosti mladih. 

Predavanja, ki bi se sicer dogajala v sklopu IZUMA, so bila 
tokrat preseljena v virtualno okolje: 
• torek, 24. november 2020, je bil namenjen astronomiji, 

https://www.rtvslo.si/files/poezija/poezije.pdf
https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/190
http://www.nocmoc.eu/


 
 

 

• sreda, 25. novembra 2020, je bila namenjena logiki z 
Gabrijelo Hladnik in 

• četrtek, 26. novembra, so dali priložnost mladim 
raziskovalcem, ki so na državnem tekmovanju dosegli zlato 
priznanje, da predstavijo izsledke svojih raziskav. 

Predavanja so potekala preko videopovezave v okolju ZOOM. 
Festivala so se udeležili nekateri nadarjeni učenci iz naše šole. 
 

3. 12. 2020 Ta veseli dan 
kulture 

Ta veseli dan kulture praznujemo 3. 
decembra, na dan, ko se je rodil naš 
veliki pesnik France Prešeren. Letos Ta 
veseli dan kulture praznujemo že 
dvajseto leto zapored. To je dan, ko 

slovenske kulturne ustanove odpirajo svoja vrata, a tokrat 
zaradi posebnih razmer nekoliko drugače – virtualno. 
Tako se bodo na spletnih straneh muzejev, galerij, gledališč in 
drugih zavodov zvrstile brezplačne razstave, vodenja, 
delavnice, predstave … Oglejte si program in se udeležite 
katerega izmed več kot 300 dogodkov, namenjenih vsem 
starostnim skupinam. Dogodki s podrobni opisi so zbrani 
na posebni spletni strani Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine in omogočajo razvrstitev glede na regijo, starostno 
skupino, zvrst in druge karakteristike. 
Ob letošnji 220. letnici Prešernovega rojstva pa lahko 
na povezavi s klikom na video dnevnik vstopite v 
pesnikovo rojstno hišo v Vrbi, ki je ena najbolj obiskanih 
domačij slovenskih kulturnikov na Poti kulturne dediščine. 
Vljudno vabljeni! 
Seveda pa nam tudi v tem času »oddaljene bližine« še vedno 
ostaja branje – pristen stik s knjigo, ki rešuje naš dolgčas in 
krepi osebno kulturo. Avtor Miha Kovač nam v svojem 
priročniku Berem, da se poberem (nominiran za knjigo leta 
2020, nagrada knjižnega sejma) odgovori na vprašanja, ki si jih 
marsikdo zastavlja: Ali ima branje knjig v dobi digitalnih 
medijev sploh še smisel? Zakaj bi se prebijali čez obsežne 
romane, ko pa si lahko ogledamo serijo, pobrskamo po spletu 
ali preprosto čas preživljamo kako drugače?  Ponudi nam deset 
razlogov za branje, ki dokazujejo, da ima branje knjig številne 
pozitivne stranske učinke:  Z branjem knjig si širimo in 
poglabljamo besedišče, ostrimo sposobnost mišljenja na vseh 
področjih, krepimo zmožnost razumevanja in se urimo v 
empatiji – vse to pa so temelji za razmišljanje z lastno glavo, ne 
nazadnje pa tudi za uspeh in srečo. 
 

https://www.zvkds.si/sl/elkd/elkd-prireditve
https://www.zvkds.si/sl/elkd/elkd-prireditve
https://visitzirovnica.si/pot-kulturne-dediscine-zirovnica/


 
 

 

7. 12. 2020 Predstavitev 
srednjih šol 
7. 12 – 11. 
12. 2020 

Ta teden ste lahko prisotni na naslednjih virtualnih 
predstavitvah srednjih šol: 

16. Gimnazija Jožeta Plečnika (torek ob 15.00) 

17. Gimnazija Poljane (torek ob 16.00) 

18. Gimnazija Vič (sreda ob 16.00) 

19. Gimnazija Ledina (sreda ob 17.00) 

20. GEPŠ Portorož (četrtek ob 15.00) 

21. ŠC Rogaška Slatina – steklar, optik (četrtek ob 16.30); 

šolanje za policista (četrtek ob 17.30) 
Če se želiš predstavitve udeležiti, se vpiši v tabelo v EKIPI 8. A 
MAT ali 8. B ETIKA ali 9. A, 9. B izbira SREDNJE ŠOLE. 
 

13. 12. 
2020 

13.december 
– dan svete 
Lucije 

V sodelovanju z našimi partnerji Erasmus+ iz Švedske naša šola 
že tradicionalno v mesecu decembru pripravi koncert s 
sprevodom svete Lucije. 
Švedi namreč vsako leto praznujejo dan sv. Lucije, ki naj bi po 
verovanju prinašala luč v skandinavske dežele. 
Letos je posebno leto in ker koncerta ne moremo izvesti v živo, 
so se za vas potrudile pevke mladinskega pevskega zbora, ki so 
posnele tradicionalno pesem Sankta Lucia. 
Želimo vam mirne prihajajoče decembrske dni in prijeten 
ogled. 
 

14. 12. 
2020 

Praznično 
ustvarjanje 
učencev PŠ 
Unec 

V petek, 11. 12. 2020, smo na PŠ 
Unec izvedli tehniški dan na 
daljavo. Učenci 1., 2. in 3. razreda 
so bili na ta dan še posebej 
ustvarjalni. Ker je december 
praznični mesec, so izdelali 

božično-novoletno dekoracijo in z njo okrasili 
svoje domove. Iz nekaterih hiš je pridišalo po 
sveže pečenih piškotih. Ustvarili so voščilnice, s 
katerimi bodo razveselili svoje bližnje. 
Učiteljice smo prejele ogromno fotografij 
čudovitih umetnij naših učencev. 
TUKAJ si jih lahko ogledate tudi vi. 
TUKAJ pa si lahko pogledate utrinke, kako je ta 

dan ustvarjala Iris iz 1.B. 
Bravo za vse ustvarjalce in njihove pomočnike!  
 

https://photos.app.goo.gl/8R4L62jh7DfnE6pG6
https://osrakek.si/wp-content/uploads/2020/12/Iris_1B.docx


 
 

 

17. 12. 
2020 

Prijetno 
presenečenj
e 

Kako zelo srčni in 
čuteči so naši otroci, 
so danes dokazale 
učenke 6. a, ko so 
presenetile z 
virtualnim sklicem 
sestanka za učiteljice, 

ki jih poučujemo. Pričakale so nas z napisi zahvale in toplim 
voščilom ob koncu leta. Pohvale vredna gesta je pustila globok 
pečat in nas navdala z novo energijo, vero v dobro, hkrati pa 
potrdila, da je naše delo cenjeno. Dekleta, hvala vam še 
enkrat. Darilo je neprecenljivo! 
 

18. 12. 
2020 

Novoletni 
vrtiljak 

Bliža se najlepši čas v letu … Čas, namenjen družini, 
prijateljstvu, vsem, ki so nam blizu. Pred nami je pot v novo 
leto in novo desetletje sprememb, ki so bile v letu 2020 še 
posebej hitre. 
V prihodnjem tednu smo za vas pripravili novoletni vrtiljak, ki 
ga bomo zaključili s prireditvijo ob zaključku leta in državnem 
prazniku. 
Skupaj se zavrtimo in v leto 2021 vstopimo še bolj povezani ter 
motivirani pri soočanju z novimi izzivi. Ob tem pa ne pozabimo 
deliti – lahke objeme, prijazne besede, dobra dejanja in ne 
nazadnje iskrene nasmehe. Kajti nasmeh je najkrajša razdalja 
med dvema človekoma. 
 

21. 12. 
2020 

Simbiozina 
knjižica 
receptov je 
tukaj! 

Zbiranje receptov širom Slovenije je končano, pred nami pa je 
že prva verzija knjižice receptov, v kateri so zbrani čisto vsi 
recepti. Teh je preko 1000! Upamo, da boste med njimi našli 
namig za slano ali sladko jed, ki bo popestrila vašo praznično 
mizo. Med prazniki bomo premislili, kako iz teh receptov 
oblikovati manjše knjižice, ki bodo bolj pregledne. 
Knjižico receptov lahko najdete na tej 
povezavi: https://simbioza.eu/blog/simbioza-knjizica-
receptov-je-koncno-pripravljena 

https://simbioza.eu/blog/simbioza-knjizica-receptov-je-koncno-pripravljena
https://simbioza.eu/blog/simbioza-knjizica-receptov-je-koncno-pripravljena


 
 

 

Želimo vam obilo užitkov ob peki in kuhanju. Ostanite zdravi! 
Ekipa skupnosti Simbioza 
 

24. 12. 
2020 

Prireditev ob 
dnevu 
samostojnos
ti in 
enotnosti 

Ljudje se neprestano 
prilagajamo okoliščinam in 
skušamo v vsakem trenutku ne 
samo preživeti, ampak tudi 
napredovati. To je zakon 
narave, ki omogoča razvoj. 

Pomembno pa je, da se zavedamo, da je vsaka odločitev, ki jo 
sprejmemo, vsak korak, ki smo ga pripravljeni narediti, da bi 
uresničili želeno, le naša izbira. In tako smo Slovenci pred 30 
leti odločno izbrali pot, ki nas je vodila do samostojnosti. V teh 
dneh torej mineva okrogli jubilej od prelomnih trenutkov. To je 
bilo obdobje mnogoterih izkušenj, doživetij, žal tudi 
preizkušenj, toda kot je v nagovoru povedala ravnateljica, mag. 
Anita Knez: »Dom, domovino soustvarjamo vsi. Skupaj jo 
rišemo v vsej njeni lepoti. Kot hišo jo gradimo na trdnih 
temeljih naše dediščine in jo z veseljem opremljamo za 
prihodnost. Samo skupaj, z roko v roki, v dialogu, solidarnosti 
in sočutju drug do drugega smo bili in bomo še lahko uspešni. 
Najpomembnejše pa je seveda življenje, ki napolni topel dom. 
In to smo vsi mi, ki kot drobne rožice kljubujemo vetru časa. 
Smo edinstveni in kot taki neprecenljivi.« 
Danes je torej prav, da se veselimo, zato smo s prireditvijo, 
posvečeni tako domovini kot tudi slovesu od prav posebnega 
leta, vstopili v domove naših učencev in v živo preko spleta v 
vsakemu vzbudili vsaj kanček ponosa ter veselja. 
 

Verjetno ni naključje, da je ravno v 
decembrski praznični čas 
umeščeno rojstvo naše sodobne 
Slovenije, v kateri pravkar tudi mi 
puščamo svoj pečat. Prav v tem 

pravljičnem času, ko je dovoljeno sanjati, ker je v pravljicah vse 
mogoče in ker vedno zmaga dobro nad zlim, praznujemo 
državni praznik, ki je poklon složnosti slovenskega naroda. 
Prednovoletni čas pa pomeni tudi novo upanje, nove želje in 
pričakovanja. A brez sprememb ter prilagajanja ne bo šlo. Zato 
“bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu,” je rekel Mahatma 
Ghandi. Naj vam bodo te besede kot vodilo, da si v prihajajočih 
dneh naredite svoj mali raj v svojih domovih. Ni potrebno 
velikega blišča, glasnih pokov in polno obloženih miz. Dovolj je 
zadovoljstvo in sreča, da imamo drug drugega, da lahko 
vidimo, čutimo, si izrečemo dobre misli ter delimo 
neprecenljive nasmehe. Srečno! 
 



 
 

 

28. 12. 
2020 

Natečaj: 
MEDENA 
HIŠKA 

Dragi učenci in učenke! 
Vesela sem bila, da se je kljub zahtevni 
nalogi, kar izdelava medene hišice tudi je, 
osem učencev in učenk odzvalo na natečaj. 
Izbira prvih treh najlepših hišk je bila zelo 
težka, saj ste se vsi zelo potrudili. Vsaka 
hiška je bila nekaj posebnega, unikatnega, 
rezultat vašega dela. Ampak odločiti se je 

bilo treba, in sicer: 
• Klara Ivančič 
• Tinkara in Žana Rebernik Nemgar 
• Vanesa Istenič 
Vsem sodelujočim učencem in učenkam 
čestitam ter se jim zahvaljujem za 
sodelovanje. 
Vse fotografije medenih hišic najdete v galeriji izdelkov. 
Marija Opeka 

 
 

15. 1. 2021 Teden 
pisanja z 
roko 

 
Tudi v letu 2021 bomo na naši šoli izvedli projekt Teden pisanja 
z roko, ki delno sovpada s cilji projekta OBJEM. 
Čeprav si ne znamo zamišljati, da bi bili v času virusa COVID-19 
brez računalnikov in drugih sredstev za digitalno komunikacijo, 
je morda prav pandemija še toliko bolj spodbudila 
razmišljanje, da nas tipkanje preveč izenačuje, vnaprej določa 
neko obliko, da nam jemlje ustvarjalnost, ki je tako značilna za 
pisanje z roko. Zavedati se moramo, da je pisanje z roko več 
kot uporaba pisala. To je pomembna in izvirna človekova 
spretnost, saj nihče na svetu ne piše tako kot vi. Spretnosti pa 
razvijamo z vajo. Znano je, da možgani  delujejo pri pisanju z 
roko bolj kompleksno kot pri pisanju z računalnikom. 
Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu tudi zadrži 
dlje časa. Učenci, ki pišejo z roko, pišejo spise hitreje, imajo 
večjo vztrajnost, več idej in dolgotrajnejšo pozornost. 
Namen Tedna pisanja z roko je torej ozavestiti mlajše in 
starejše o pomenu pisanja z roko, jih spodbuditi, vzpostaviti 
pozitiven odnos do te dejavnosti, poudariti pomen razvoja pri 
vsakem posamezniku, vplivati na razvoj fine motorike ter 



 
 

 

izraziti spoštovanje in naklonjenost, saj je pisanje z roko tudi 
bolj osebno. 
Teden pisanja z roko, ki letos poteka od 18. do 22. januarja, je 
torej lepa priložnost, da zavestno razmišljamo o pomenu 
pisanja z roko. Osrednja tema pa je Pišem pismo prijatelju. 
Naši učenci bodo tako v tem tednu pisali pisma različnim 
prijateljem, pri čemer je prav, da se zavedamo, da je prijatelj 
lahko kdorkoli in široko zajema vse ljudi, ki nam nekaj 
pomenijo. Znotraj posameznih učnih ur se bodo odvijale 
različne dejavnosti, kjer bomo namenjali pozornost pisanju z 
roko. K sodelovanju ste povabljeni tudi starši, kajti svojim 
otrokom ste prav vi najpomembnejši vzorniki. Zgled bomo 
seveda tudi učitelji, saj bomo nekoliko več zapisali z roko, 
poslali kakšno posebno pismo, z unikatnim nagovorom pa naj 
nas v ta teden pospremi gospa ravnateljica, mag. Anita Knez. 
 

 
 

22. 1. 2021 SIMBIOZA: 
Pošiljali 
bomo 
nasmehe 

Zagotovo ste že slišali, da je kdo osamljen in si želi, da bi se 
nekdo spomnil nanj. V domovih za starejše prebiva veliko 
starostnikov, ki jih njihovi najbližji trenutno ne morejo obiskati. 
Zato jim bomo dobro voljo in nasmeh poslali mi. In to kar po 
pošti. Kako? Napisali bomo spodbudna sporočila in kaj lepega 
narisali. 
Izdelke (pisma, sporočila, risbice, pesmi, zgodbe …) bomo 
zbirali v škatli, ki bo postavljena pred šolsko jedilnico ob 



 
 

 

koncu prihodnjega tedna. Zbrana pisma in risbice bomo na 
šoli zapakirali v ovojnice ter jih poslali okoliškim domovom za 
starejše občane. 
 

 
Upam, da bomo s sporočili razveselili čim več starostnikov in 
jim tako polepšali dan. 
Monika Derenčin, koordinatorka projekta Simbioza na OŠ 
“Jožeta Krajca” Rakek 
 

26. 1. 2021 Težko 
pričakovan 
začetek 
pouka v šoli 

Učenci prve triade so danes 
ponovno zavihali rokave in sedli 
za šolske klopi. Polni 
pričakovanj in veselja so skrbno 
pričeli s poukom. 
Za dodatne nasmehe na obrazih 
otrok je poskrbelo vodstvo šole 
z učitelji, ki so otrokom razdelili 

darila ob ponovnem začetku pouka. Vsak učenec je prejel 
igračo Govoreči Tom (Talking Tom). 
Zahvala za donacijo govorečih mačkov gre predvsem gospodu 



 
 

 

Tomažu Luliku, podpredsedniku sveta šole. Hvala! 

26. 1. 2021 Nagrajenka 
literarnega 
natečaja 
Medvedje 
zgodbe 

V mesecu novembru in decembru je potekal literarni natečaj 
za najboljšo ilustrirano Medvedjo zgodbo. K sodelovanju je 
povabil Prirodoslovni muzej Reka kot zunanji sodelavec v 
sklopu projekta „NATURE&WILDLIFE“. Omenjeni projekt na 
čezmejnem območju Dinarskega krasa namreč razvija turistični 
produkt doživljanja narave in divjih živali. 
Izmed 62 sodelujočih učencev iz slovenskih in hrvaških šol, je 
tričlanska žirija (Valerij Jurešić, prof. filozofije in dipl. 
primerjalne književnosti, Tamara Kosanović, mag. kulturologije 
(oba SUBJEKT d.o.o.) in dr. Željka Modrić Surina, univ. dipl. 
biolog) izbrala 4 najboljše prispevke – po dva iz vsake države. 
Med slovenskimi izbranci je tako nagrajena Neža Rikke Rutar 
iz 6. b, ki je napisala ter likovno opremila zgodbo Mama 
medvedka z mladim medvedkom. 
  
Za izkazano ustvarjalnost in nagrado ji iskreno čestitamo! 
 

2. 2. 2021 Vpis v 1. 
razred za 
šolsko leto 
2021/2022 

Dragi starši, 
včeraj, 1. februarja 2021, je potekal informativni sestanek ob 
vpisu bodočih prvošolcev. Na informativnem sestanku sem 
starše seznanila z nekaterimi informacijami, ki si jih lahko 
pogledate na predstavitvi. 
V začetku prihodnjega tedna boste po pošti prejeli naslednje 
dokumente: 
(1) vpisni list; 
(2) prijava v podaljšano bivanje, jutranje varstvo; 
(3) prijavnico k neobveznemu izbirnemu predmetu – 
angleščina. 
Dokumente izpolnite in mi jih vrnite, pošljite na naslov: OŠ 
“Jožeta Krajca” Rakek, Tjaša Prudič, Partizanska cesta 28, 1381 
Rakek. 
V kolikor mi jih ne morete poslati, jih lahko tudi skenirane v 
obliki pdf pošljete na e-naslov: tjasa.prudic@guest.arnes.si. 
Dokumenti naj bodo skenirani posebej. 
Če bi se želeli osebno oglasiti pri meni, me pokličite. Dogovorili 
se bomo za termin 17. ali 18. februarja 2021. 
Telefonski številki: 040 206 931 ali 0590 975 30 

https://osrakek.si/wp-content/uploads/2021/02/INFORMATIVNI-RS_vpis_1.-2.-2021-ob-16.00.pdf


 
 

 

2. 2. 2021 »Tabor« za 
nadarjene 

Med 25. 1. in 1. 2. 2021 je potekal “tabor” za nadarjene 
učence. Tabor je potekal v obliki popoldanskih video srečanj. 
Učenci so na delavnici Iskanje izgubljene osebe (Irena Peteh 
Kranjc) s pomočjo informacij o dedovanju krvnih skupin iskali 
izgubljene sorodnike in tako preizkusili svojo detektivsko žilico. 
Na delavnici Iluzije (Edina Samida) so ugotavljali, ali lahko 
zaupajo svojim očem, spoznali različne 
optične iluzije in izdelali Amesovo sobo. Z 
učiteljico Marino Klačinski so znano 
pravljico (Stara nova pravljica) s skupnimi 
močmi postavili v sodobni čas – čas, v 
katerem živimo danes – in tako staro 
pravljico spremenili v novo: Mojca 
Pokrajculja na Rakeku. 
Na delavnici Uganke malo drugače (Tjaša 
Prudič) so urili svoje možgančke malo drugače in ugotavljali, le 

kaj bi pomenilo 3 Z v G R 
S ali 4 L Č ali 5 O K? Na 
delavnici Language games z 
učiteljico Urško Drobnič so 
aktivno in hitro reševali 
različne jezikovne igre, 
seveda v angleškem jeziku. Z 

Urško Lužar pa so se urili v 
Organizaciji pohoda v 
Planine. Organizirali so 
pohod na Smrekovec in 
Ratitovec. 
Učenci so v skupinah reševali 
tudi sobo pobega na daljavo, 
kjer so vodili svojega 

“gamemasterja” in rešili Ljubljano pred potresom. 
 

4. 2. 2021 Konferenca 
Erasmus + : 
Inclusive 
learning with 
high 
expectations 

V okviru Erasmus+ projekta je naša šola skupaj s partnerskima 
šolama Grinsdkolan iz Švedske in Osnovno šolo Miroslava 
Vilharja pripravila spletni izobraževalni dogodek za učitelje. 
V prvem delu, 5. februarja 2021, bosta glavna govorca dr. 
Leonida Zalokar, ravnateljica Strokovnega centra Planina, ki bo 
podelila svoja strokovna dognanja in metode za uspešno delo z 
otroki in mladostniki z vedenjskimi, čustvenimi in 
osebnostnimi motnjami v razvoju, in Albin Falkmer, direktor za 
stike z javnostjo v švedskem podjetju Samhall, ki izjemno 
uspešno zaposluje osebe s posebnimi potrebami in hkrati zelo 
dobro posluje. 
Drugi del konference bo sledil v zadnjih dneh marca, ko bo 
poudarek na usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v 
različnih šolskih sistemih in na primerih dobre prakse. 

https://osrakek.si/wp-content/uploads/2021/02/Mojca-Pokrajculja-na-Rakeku.pdf
https://osrakek.si/wp-content/uploads/2021/02/Mojca-Pokrajculja-na-Rakeku.pdf


 
 

 

Nadejamo se veliko koristnih znanj za še uspešnejše delo z 
otroki s posebnimi potrebami. 
 

5. 2. 2021 Ob 
kulturnem 
dnevu 

Danes, 5. 2. 2021, so prvošolci 
obeležili prihajajoči praznik 
največjega slovenskega pesnika, 
dr. Franceta Prešerna. 
Učenci so spoznali nekatera 
pesnikova dela in njegovo 
življenje. Poslušali so pravljico 
Mojiceje Podgoršek: O dečku, ki 

je pisal pesmi. Po zajtrku so uživali v uprizoritvi, kako je dr. Fig 
delil fige in se veselo posladkali z njimi. 
Zapeli so slovensko himno in si ogledali slovensko zastavo ter 
grb. 
Poslušali so Prešernovo 
pesem Povodni mož. Pogovor je 
tekel o slovenski kulturi in 
kulturnih ustanovah. Za konec pa 
so še narisali prave mojstrske 
portrete velikega pesnika. 
Ana Delak, razredničarka 
 



 
 

 

5. 2. 2021 Praznujemo 
slovenski 
kulturni 
praznik 

18 x  = PREŠERNOV DAN  
Morda se sprašujete, kakšna čudna 
matematika je to, toda preprost zapis 
razkriva čudovito sporočilo. Kulturna 
dejavnost ima na naši šoli pomembno 
mesto, kar dokazuje tudi večkrat 
pridobljen naziv kulturne šole. Toda – ali 
ste vedeli, da smo tokrat v čast 
slovenskemu kulturnemu 
prazniku pripravili kar 18 
različnih prireditev? Res je! 
Kolikor je na matični in 
podružnični šoli oddelkov, 
toliko je bilo obeleženj, ki so se 
razvrstile preko celega tedna. 
Učenci prve triade so praznik počastili v 
šoli, ostali pa na daljavo preko video 
srečanj. Pri tem so imeli otroci glavno 
besedo, zlasti v višjih razredih. Namen 
je namreč bil, da razredno prireditev 
oblikujejo čim bolj samostojno in da 
predstavijo lastno kulturno oz. 
umetniško ustvarjalnost. Nastale so 
čudovite predstavitve! Na nek način se 
je tako Prešeren sprehajal med nami in 
verjamemo, da bi s ponosom segel v roke vsakemu izmed vas 
mladih, ki ste več kot dokazali, kolikšno bogastvo kulture 
premorete. Hvala vsem, ki ste soustvarili prijetne urice 
kulturnega druženja in naj bo umetnost vseh vrst vselej del 
vašega delovanja. Brez umetnosti nam namreč ne ostane 
mnogo, samo korak in že smo ujetniki popolne teme 
minevanja. Kajti z besedami se dotikamo, s slikami, glasbo in 
plesom pa sebe dajemo v svet, začenjamo polno obstajati. 
Umetnost tako postane človekov skriti dom, včasih edino 
zatočišče. In samo v človeku je, nikjer drugje. A je v vseh ljudeh 
sveta. Nekakšna skupna točka, neimenovana, ki je last vseh in 
vsem dobro dene. Je stičišče vseh sanj in vse smeri so 
dovoljene, nobena ne zaide. Prostora je dovolj za vse naše 
misli in želje. Ob kulturnem prazniku se srečujemo na teh 
stičiščih. Takrat še posebej dovoljujemo, da nas umetnost uči 
naših bogastev, da razoroži nevednost in ji da pravo ime. 
Sanje. Možnost. Razburljivost. Mar ni to namen kulturnega 
praznika? Zagotovo, saj ko ustvarjamo, tudi rastemo in tako 
vedno znova – iz roda v rod. 
Želimo vam kulturno obarvan konec tedna in prešeren 
Prešernov dan. 

https://osrakek.si/2021/02/05/praznujemo-slovenski-kulturni-praznik/logo-2/
https://osrakek.si/2021/02/05/praznujemo-slovenski-kulturni-praznik/logo-2/�


 
 

 

6. 2. 2021 SIMBIOZA: 
Poslali smo 
151 
nasmehov 

Sreča ni v glavi in ne v daljavi, 
ne pod palcem skriti zaklad. 
Sreča je, ko se delo dobro opravi. 
In ko imaš nekoga rad. 
Tone Pavček 
Učenci in zaposleni Osnovne šole “Jožeta Krajca” Rakek ter 
Podružnične šole “Rudolfa Maistra” Unec smo v preteklih dveh 
tednih zagotovo opravili veliko dobro delo. Spomnili smo se na 
starostnike, ki so v teh časih pogosto osamljeni. Tudi nas, 
učence in zaposlene na šoli, je šolanje na daljavo opomnilo na 
to, kako pomembni so objemi, stiski rok, nasmehi v »živo« in 
prava človeška bližina. 
Zato smo se odločili, da starstnikom kar po pošti pošljemo 
dobro voljo in nasmehe ter tako pokažemo, da mislimo nanje. 
S skupnimi močmi smo zbrali 151 pisem, sporočil in risbic, ki 
smo jih poslali trem okoliškim domovom za starejše občane. 
Upamo, da jih bodo naša sporočila razveselila in jim vlila 
novega upanja. Naša gesta pa je iskrena zahvala tudi 
zaposlenim v centrih za starostnike, ki vsakodnevno skrbijo za 
svoje varovance in s tem opravljajo občudovanja vredno 
poslanstvo. 
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas in 
pokazali, da majhna dejanja lahko 
spreminjajo svet.  
 
Monika Derenčin, koordinatorka 
projekta Simbioza na OŠ “Jožeta Krajca” Rakek 
 

10. 2. 2021 Mednarodna 
izmenjava 

V sklopu Erasmus+ projekta Inclusive learning with high 
expectations smo z namenom usposabljanja učiteljev na 
področju dela z otroki s posebnimi potrebami pripravili 
večdnevno spletno konferenco, ki nadomešča sicer načrtovano 
mednarodno izmenjavo učiteljev s Švedsko. 
V prvem delu, ki je potekal 5. februarja 2021, so nas uvodoma 
nagovorili ravnatelji in predstavniki sodelujočih šol – 
ravnateljica naše šole, ravnateljica in ravnatelj švedske redne 
in posebne šole Grindskolan, v imenu ravnateljice 
koordinatorka projekta na Osnovni šoli Miroslava Vilharja iz 
Postojne, glavni koordinator s Švedske, pozdravil pa nas je tudi 
župan Občine Cerknica, gospod Marko Rupar, in nam zaželel 
uspešno sodelovanje. V strokovnem delu konference smo 
najprej prisluhnili predavanju dr. Leonide Zalokar, ravnateljice 
Svetovalnega centra Planina, ki je predstavila obravnavo otrok 
s posebnimi potrebami v Sloveniji in metode dela z otroki ter 
mladostniki z vedenjskimi, čustvenimi in osebnostnimi 
motnjami. Slišali smo lahko njeno strokovno mnenje, da v 
primerih težjih motenj inkluzija v redne šole ni ustrezna 



 
 

 

rešitev, saj potrebujejo takšni otroci in mladostniki posebno, 
njim prilagojeno obravnavo. Sledilo je predavanje Albina 
Falkmerja, direktorja za stike z javnostmi v švedskem podjetju 
Samhall, o vključevanju oseb s posebnimi potrebami na reden 
trg dela. Primanjkljaji niso ovira, ampak so pomembne le 
specifične spretnosti in sposobnosti oseb za uspešno 
opravljanje določene redne službe, kar je dober zgled inkluzije 
v praksi in vzpodbuda tudi za delo z učenci. 
Drugi del izobraževalne konference bo potekal konec marca, 
ko se bodo v treh zaporednih dneh odvijale delavnice, na 
katerih bodo učitelji sodelujočih šol primerjali slovenski in 
švedski šolski sistem, usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 
ter delili primere dobre prakse – metode in oblike dela, ki 
lahko pripomorejo k večji vključenosti otrok s posebnimi 
potrebami, odpravljanju primanjkljajev na specifičnih 
področjih, ali kot popestritev pouka in dvig učne motivacije ter 
uspešnosti vseh učencev. 
 

16. 2. 2021 Nagrajene 
pustne 
maske 

Žirija je imela težko nalogo, saj ste starši in učenci pokazali 
veliko mero ustvarjalnosti. 
Hvala maškare, da ste nam polepšale dan. 
 

1. nagrada 

 
 

2. nagrada 

 
 

3. nagrada 



 
 

 

  
 
in še nagrada za najlepšo masko med zaposlenimi. 

 
 

19. 2. 2021 Dan 
maternega 
jezika 

 
»Materni jezik je samo eden, pa naj bo to slovenščina, ruščina 
ali japonščina. Moraš ga spoštovati. Naj te ne bo nikoli sram, 
kateri je,« je zapisal eden izmed učencev iz 6. b razreda. 
UNESCO je leta 1999 razglasil 21. februar za mednarodni dan 
maternega jezika v spomin na protest in smrt bengalskih 
študentov, ki so leta 1952 zahtevali enakopravnost za svoj 
jezik. UNESCO je s tem želel opozoriti na potrebo po 
ohranjanju kulturne in jezikovne različnosti posameznih 
območij na svetu. 
Materni jezik je tisti, ki se ga naučimo kot prvega že v 
zgodnjem otroštvu od svojega okolja in družine. V njem 
najlažje čustvujemo, 
razmišljamo, doživljamo in 
razumevamo sebe ter 
sporočamo drugim o sebi ter 
svetu. Jezik je torej sestavni del 
naše identitete in najbolj 
neposreden izraz kulture. 



 
 

 

Gledano širše je materni jezik pomemben za razvoj narodne 
zavesti. Z njim ohranjamo zgodovinsko dediščino, tradicijo 
lastne družine ter naroda. Star pregovor pravi: »Če umira moj 
jezik, umira tudi moj narod.« 
 
Na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek skušamo učencem z zgledom, 
poudarjanjem pomena in različnimi dejavnostmi približati 
vrednoto maternega jezika. Tako smo v tem tednu še posebej 
veliko razmišljali, pisali in ustvarjali v vseh naših materinščinah. 
Imamo namreč to bogastvo, da med našimi učenci lahko 
slišimo različne materne jezike, zato smo danes po šolskem 
radiu namenili posebno voščilo pred zimskimi počitnicami v 
kar 4 jezikih – slovenščini, ruščini, bosanščini in makedonščini. 
Med delom v razredih so med razmišljanjem o prvem jeziku 
vsakega izmed nas nastali številni plakati, devetošolci so 
raziskovali raznolikosti slovenskih narečij, izglasovali pa smo 
tudi najlepšo slovensko besedo po mnenju vseh učencev in 
učiteljev šole – to je ljubezen. 
Naj temu najplemenitejšemu čustvu še dodamo: »Najlepše 
sanje sanjam v maternem jeziku, ki me boža kot pomladni dih 
vetra, ki diši kot nežni dotik cveta.« (Silvestra Kotar) 
 

9. 3. 2021 Dan žena V ponedeljek, 8. 3. 2021, smo na OŠ ” Jožeta Krajca” Rakek ter 
na podružnični OŠ Unec obeležili dan žena. Učitelji so 
razmišljali, kateri pridevniki najbolj opisujejo žensko. Učenci so 
z učiteljicami ustvarjali zvončke, rožice in šopke ter pisali 
asociacije na besedo ženska. Vsa razmišljanja smo zbrali in 
naredili rožice ter okrasili šolo. Učiteljici Edina Samida in 
Monika Derenčin sta pripravili plakat o ženskah, ki so pisale 
slovensko zgodovino, ter nas spomnili na prvi ženski časopis. 
Ravnateljica mag. Anita Knez je vsem učiteljicam voščila in 
podarila lončnico s trobenticami. 

  
 

10. 3. 2021 Krajevni 
praznik 
Rakeka 

Misli in dejanja, ki osmišljajo čas, so nas pripeljala do trenutka, 
ki je tukaj. Na dosegu roke, a vendar drseč med prsti … Z vsem 
svojim bogastvom, lepoto, domoljubjem, a tudi z žalostjo, 
trpljenjem in krivico nas je oblikoval v to, kar smo. In tako 
rastemo naprej. Kot tisočletno drevo, ki črpa življenje iz 
korenin. Brez slednjih torej ne moremo obstajati, zato je 
zavedanje pomena preteklosti naša dolžnost in odgovornost. 



 
 

 

Prav je, da se vsaj ob posebnih dneh spominjamo ter tako 
ohranjamo sporočilo naših prednikov, zato vas vljudno vabimo 
k ogledu prireditve ob počastitvi krajevnega praznika Rakeka z 
naslovom Če želimo rasti, potrebujemo korenine. Predvajana 
bo v petek, 12. 3. 2021, ob 20.00 na ORON TV in na spletni 
strani Občine Cerknica. Med nastopajočimi so tudi učenci naše 
šole ter gospa ravnateljica mag. Anita Knez. 
Vsem krajankam in krajanom KS Rakek iskrene čestitke ob 
prazniku, ki ga obeležujemo 13. marca. 
Učenci in zaposleni OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
 

20. 3. 2021 Dobro se z 
dobrim vrača 

Pred dobrim mesecem smo učenci in zaposleni na naši šoli 
starostnikom v okoliških domovih za starejše poslali 151 pisem 
in risbic. Tako smo jim kar po pošti poslali dobro voljo in 
nasmehe ter jim pokazali, da mislimo nanje. 
Naša sporočila so prišla v prave roke, kar dokazujejo tudi 
spodnji izdelki, ki so nam jih poslali varovanci DEOS Center 
starejših Cerknica. Ta prečudovita pisma in slike sedaj krasijo 
šolske hodnike in nas na vsakem koraku opominjajo na zelo 
znan rek: Dobro se z dobrim vrača. 
Mi pa dodajamo še: Majhna dejanja 
lahko spreminjajo svet! In to prav 
zares. 
Monika Derenčin, koordinatorka 
projekta Simbioza na OŠ “Jožeta 
Krajca” Rakek 
 

22. 3. 2021 Svetovni dan 
voda 

Danes, 22. 3. 2021, smo obeležili svetovni dan Voda. Učenci 
izbirnega predmeta Poskusi v kemiji so izvedli kemijsko analizo 
vodovodnih voda iz Rakeka in Planine, ustekleničenih voda, kot 
so Radenska, Costella, Mercator, Dana, Jana in Zala ter vodo iz 
reke Unice. Ugotovili smo, da vse vode vsebujejo nitratne(V) in 
fosfatne(V) ione, vendar njihova količina ne presega mejnih 
dopustnih vrednosti. Učenci izbirnega predmeta Kemija v 
življenju pa so pripravili dva postopka čiščenja odpadnih voda 
in oblikovali plakat, na katerem je tudi popisni list kemijske 
analize zgoraj omenjenih voda. 

  



 
 

 

23. 1. 2021 21. marec – 
svetovni dan 
poezije 

»Poezija je prostor, v katerem se srečujemo skozi besedišča 
vseh barv, ritmov in zvokov, ki ujamejo bistvo človeškega bitja, 
njegove občutke ter dialog in sporazumevanje. Pesniki širijo 
brezčasna sporočila in so včasih vzvodi ter priče pomembnim 
družbenim in zgodovinskim spremembam, včasih pa nam 
njihovi verzi zgolj pomagajo pri iskanju duševnega miru ali 
lastnega bistva. Vsak jezik ima svojo poezijo in vsak človek ima 
svoj ključ do poezije.« (MKL) 
Kakor se za najbolj poetični dan v letu spodobi, je bil 21. 
marec, ko se zima prevesi v pomlad, izbran za svetovni dan 
poezije. Z njegovim vsakoletnim obeleževanjem svet praznuje 
eno najvišjih oblik kulturnega in jezikovnega izraza ter 
identitete. Poezija, ki se je v zgodovini pojavljala v vseh 
razvijajočih se kulturah in na 
vseh kontinentih, priča o naši 
podobnosti v težnji po 
umetniškem izražanju ter o 
skupnih vrednotah, ki jih 
izžareva poezija 
najrazličnejših avtorjev. 
Praznujemo ga že od leta 1999, ko ga je UNESCO na 30. 
generalni konferenci v Parizu prvič razglasil za enega od 
svetovnih dni z namenom spodbujanja branja, ustvarjanja, 
objavljanja poezije in učenja o njej. Drugi nameni svetovnega 
dne poezije so ohranjanje jezikovne raznolikosti in povečanje 
možnosti ter priložnosti za poete, ki pišejo v izumirajočih 
jezikih. Na svetovni dan poezije povsod po svetu slavimo 
poete, majhne in velike, prirejamo razna branja poezije in 
spodbujamo zbliževanje poezije z drugimi umetniškimi 
oblikami. 
Tudi učenci in učitelji OŠ 
»Jožeta Krajca« Rakek smo 
v teh dneh razmišljali o 
poeziji, iskali skupne 
značilnosti s pomladjo, 
postali pesniki, brali različne 
pesmi, se o tem pogovarjali, risali na vsebino branih verzov, 
»preoblačili« pesmi v nove podobe, iskali naše »top« pesnike 
oz. pesnice in delali še marsikaj drugega. Učenci 1. b in 2. b s 
podružnične šole na Uncu so napisali svoje pesmice, ki 
prinašajo polno sončnih žarkov in vedrine. Sprehodite se skozi 
nastale izdelke ter pokukajte v svet čarobne poezije! 
 
Učenci 1. a so risali na vsebino pesmi Toneta Pavčka: Voščilnica 
… Zanimivo pa so tudi razmišljali o tem, kaj je poezija in kaj 
delamo na dan poezije – tu je nekaj njihovih domislic: poezija 
je, da se na nekoga pojeziš, da pišeš pesmi; na dan poezije se 



 
 

 

rolamo, kaj spečemo, gledamo televizijo, polovico dneva 
gledamo poezijo, da bi se vozili z raketo. 
Učenci 2. a so ustvarjali … 

  
 

24. 3. 2021 Projekt 
ŠPAJZA 2 - 2. 
faza, 
delavnica 4 

V okviru projekta smo 
18. marca skupaj z 
učenci ter učiteljicami 
Podružnične šole Unec 
posadili asimino, 
katere zasaditev je 
posnela tudi TV-hiša 
Oron. Gospa Martina 
Mramor iz društva 
Biodinamikov je z nami podelila svoje bogato znanje o 
tovrstnem drevesu, potem pa smo delo nadaljevali z 
okopavanjem gredic, se spoznali z različnimi vrtnimi orodji, 
posadili potaknjence ter izdelali ptičje pogače. Otroci so bili 
zelo navdušeni ter vestni pri delu. 
 

24. 3. 2021 Projekt 
ŠPAJZA 2 – 2. 
faza, 
delavnica 1 

Površino, kjer je bil skalnjak, smo 
nameravali v pozni jeseni (po 1. 
novembru) učenci podaljšanega 
bivanja pod vodstvom učiteljice in 
članice društva Biodinamikov 
natančno očistiti trajnih plevelov ter 
ostankov korenin posekane ciprese, 
kar pa nam je preprečila razglašena 
epidemija koronavirusa in odsotnost 
učencev. Čiščenja se je lotila 
učiteljica, ki je na spodnjem delu 

območja naletela na veliko nasutih gradbenih ostankov – ta so 
bila nestrokovno zakopana v času prenove šole (julij 2004–15. 
oktober 2004). Zaradi velike količine ostankov je opravilo 
potekalo počasi. Delo smo nadaljevali v mesecu marcu, ko je 
bilo že bolj toplo. Najprej smo prekopali zemljo ter jo nasuli ob 
kraj gredice. Nato smo umaknili pesek ter gradbeni material. 
Površino smo nato očistili trajnih plevelov, naš hišnik pa je 



 
 

 

umaknil korenine ciprese, ki je v prejšnjih letih krasila šolski 
vrt.  Gredico smo nato pograbili, izravnali površino in nasuli 
novo kvalitetno zemljo. V mesecu aprilu se bomo poskusili 
izdelati suh vodni motiv, učenci pa bodo posadili rožice ter 
trajnice. 
 

26. 3. 2021 Kulturni dan 
Narodni 
muzej 
Slovenije 

Danes smo v 6. b razredu 
izvedli kulturni dan. “Obiskali” 
smo Narodni muzej Slovenije, 
in sicer sta nas kustos Gregor 
in kustosinja Renny  
interaktivno popeljala po 
najbolj znamenitih predmetih, 
ki jih hrani Narodni muzej 

Slovenije – neandertalčeva piščal, situla iz Vač, drevak z 
Ljubljanskega barja, egipčanska mumija, kip prebivalca Emone 
(…) in nas lepo popeljala po zgodovinskih obdobjih ter 
materialnih ostankih, najdenih na današnjem ozemlju 
Slovenije. Po zaključenem ogledu smo se povezali s kustosinjo 
Renny in ji zastavili še nekaj vprašanj. Predvsem nas je 
zanimalo mumificiranje. 
V drugem delu pa so učenci lahko izdelali miljnik ali situlo. 
Nastali so krasni izdelki. 
Nekaj utrinkov današnjega dne pa si lahko ogledate spodaj. 

  
 

  
30. 3. 2021 Unicefova 

punčka z 
dnevnikom – 
2. skupina 
OPB 

V mesecu februarju smo v 2. skupini  podaljšanega bivanja 
začeli s Unicefovim projektom 
Punčka z dnevnikom. Letos se 
med družine podajata dve 
punčki, ki se zaradi zaščite pred 
morebitnim prenosom okužbe 
izmenjavata. Medtem ko je ena 
punčka na obisku pri otroku, 
druga počiva v izolaciji. Otroci v 



 
 

 

dnevnik punčke rišejo in zapisujejo svoja doživetja. 
Punčke z dnevniki bodo na UNICEF odpotovale v maju. Ob 
zaključku šolskega leta jih bodo razstavili v Ljubljani in v drugih 
večjih krajih po Sloveniji. 
 

31. 3. 2021 Izobraževaln
a konferenca 
za učitelje 
Inclusive 
learning with 
high 
expectations 

Med 29. in 31. marcem se je nekaj učiteljev naše šole udeležilo 
mednarodne konference Inclusive learning with high 
expectations v sklopu istoimenskega projekta Erasmus+ na 
temo inkluzije. Prispevke na konferenci so pripravile vse 
sodelujoče šole – Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna, 
redna osnovna šola Norrtälje Grindskolan in šola s 
prilagojenim programom Norrtälje Grundsärskola ter naša 
šola. 
Seznanili smo se s šolskim sistemom na Švedskem in 
predstavili našega, pri tem pa smo se osredotočili na 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in izvajanje 
programov zanje. Ugotovili smo, da imamo pri nas zelo 
sistematičen in pregleden sistem ter učencem s posebnimi 
potrebami uspešno nudimo potrebno podporo, na Švedskem 
pa imajo več kadrovskih in materialnih možnosti za izvajanje 
pomoči učencem z različnimi primanjkljaji. 
Osrednji del konference je bil namenjen izmenjavi dobrih 
praks. Drug drugemu smo predali znanje pomembnih prijemov 
in metod dela z učenci, tako tistimi, ki morajo s specialnimi 
metodami nadomeščati primanjkljaje, kot vsemi ostalimi za 
razvijanje različnih funkcij. Preverili smo, kako uspešno poteka 
učenje v sproščenem in varnem okolju in kako pomembna je 
pri učenju igra, skozi katero lahko vzpodbujamo in razvijamo 
pomembne miselne procese, pa tudi telesni odziv. 
Ob zaključku konference smo udeleženci z zanosom prepoznali 
vrednost izmenjave izkušenj in mnenj. 
Ob tem pa se že pripravljamo na virtualno izmenjavo učencev, 
ki bo še bolj pestra, zanimiva in praktična. 
 

2. 4. 2021 Projekt 
ŠPAJZA 2 – 2. 
faza, 
delavnica 1 

Danes smo z g. Vilkom Drobničem ter 
g. Damirjem Pircem dokončali suh 
vodni motiv v gredici bivšega skalnjaka. 
Na sredini gredice smo oblikovali suho 
rečno strugo, zemljo pokopali – jo 
poglobili, površino zaščitili z vrtnim 
filcem ter vanjo nasuli prodnike. Da bi 
naš suh vodni motiv prišel še bolj do 
izraza, smo ob robove prenesli skale. 
Na obe strani motiva smo nasuli 
kakovostno zemljo. Naš suh vodni motiv je tako končan; čaka 
samo še na pridne otroške roke, ki bodo gredico obogatile z 
rožami, trajnicami ter okrasno travo. 



 
 

 

4. 4. 2021 AKCIJA – 
skači s 
kolebnico, 
preskoči 
COVID 

Spoštovani učenci, starši in učitelji! 
PREDSTAVLJAMO VSESLOVENSKO AKCIJO »KDOR NE SKAČE, NI 

SLOVEN’C«. 
Kako se je rodil navijaški slogan Kdor ne skače, ni 

Sloven’c? KLIK 
Kdor ne skače, ni Sloven’c v AKCIJI 

Vsi skupaj zbiramo 2.111.641 preskokov kolebnice. Za vsakega 
prebivalca naše lepe deželice po en skok. En skok na bolje. S 
sloganom: Skači s kolebnico, preskoči COVID. 
TUKAJ lahko spremljate kako nam gre. 
Učence 6.–9. razreda  naprošam, da dnevno vnesejo število 
svojih skokov v razpredelnico v svoji ekipi za šport v datotekah 
pod imenom KDORNESKAČENISLOVENC. 
Za učence 1.–5. razreda ter kolege učitelje pa število vaših 
dnevnih preskokov kolebnice zbiram v Klepetu Teams Polona 
Klopčič. Vse naše skoke bom dnevno vpisovala v aplikacijo 
»Kdor ne skače, ni Sloven’c«. 
K skakanju vabimo tudi starše. Vsak skakajoči starš vpiše svoj 
rezultat kot rezultat svojega otroka. 
Učitelji tudi lahko pripomoremo. 
Skoke posreduješ vsak dan sproti, da lahko vsi spremljamo 
rezultat naše šole in cele Slovenije. Vrstni red in SKUPEN 
slovenski dosežek šol bo objavljen vsak dan na šolski spletni 
strani. 
Vse pa se začne in konča s FAIR PLAY-em. Prosim, da 
pošteno posredujete svoje dosežke. Glavni cilj je seveda 
gibanje in zdravje. 
Izkoristi teh 12 dni in #preskociCOVID! 
Športni pedagogi Slovenije 
 

17. 4. 2021 Projekt 
ŠPAJZA 2 – 2. 
faza, 
delavnica 1 

Na spodnji povezavi si lahko ogledate prispevek sajenja 
asimine z dne 18. 3. na PŠ Unec, ki ga je posnela TV hiša Oron v 
okviru projekta Špajza 2. 
https://youtu.be/CbOfRdl4sHA 
 

21. 4. 2021 Polepšali 
smo šolske 
stopnice 

Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek in Podružnična šola 
»Rudolfa Maistra« Unec sta vključeni v triletno razvojno 
nalogo Varno in spodbudno učno okolje – Ustvarjanje učnih 
okolij za 21. stoletje. Poleg izobraževanj, ki se jih udeležujemo 
članice šolskega tima, na celotni šoli izvajamo različne 
dejavnosti, katerih glavni namen je ustvarjati prijetno klimo in 
spodbujati dobre medosebne odnose med vsemi, ki smo 
vključeni v vzgojno-izobraževalni proces. 

https://siol.net/sportal/zanase/kako-se-je-rodil-navijaski-slogan-kdor-ne-skace-ni-sloven-c-459201
https://youtu.be/wZI43K_fF_k
https://www.kdorneskacenislovenc.si/kdorneskacenislovenc.si/public/?fbclid=IwAR30U1IvspLBmLhNlaHf1pA-PTWDUK9X3GB8UZmBoszAEtlNpGkS8ZbK8Ys
https://www.facebook.com/hashtag/preskocicovid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU-jfjFqsIlPJNZa-3MtPiFCtoF0tAlYyPL3R7zwuj-XWNG4I8cSh4gmPhtK6kJgQfKaJSE45jKbwzrCsr5o0efaTyUX6v3RbyjU49Kfh5cKcUVAhaT-ViCVUNxgLkWnX4wH4QxoI-5W6fyZ6RiqHMREe5iwCWlqHdnGUyW_YvOn_Vr-2yL-OKKmk2gAcT6ARI&__tn__=*NK-R
https://youtu.be/CbOfRdl4sHA


 
 

 

Hodnike naše šole tako krasijo barvni oblački, ki učence in 
zaposlene spodbujajo k drobnim dejanjem, s katerimi lahko 
marsikomu polepšamo dan.  V 
okviru pouka izvajamo številne 
dejavnosti, ki pri učencih in učiteljih 
spodbujajo povezanost, 
sodelovalno naravnanost in 
medsebojno naklonjenost. 
Po šolskih stopnicah pa se odslej 
vzpenjamo še bolj pogumno in z 
večjim zanosom, saj jih krasijo 
vrednote našega šolskega 
vsakdana.  
 

22. 4. 2021 22. april – 
svetovni dan 
Zemlje 

“Zemlja ne pripada človeku. Človek pripada Zemlji. To dobro 
vemo. Vse je povezano med seboj, tako kot družino druži kri. 
Vse je povezano. Človek ni stvarnik tkanja življenja, ampak 
samo vlakno v njem. Kar naredi s tkanjem, dela tudi s samim 
seboj.” (Chief Seattle) 
Ob Svetovnem dnevu Zemlje naš učitelj Damir Pirc predstavlja 
svojo avtorsko pesem Gremo v svet. S svojim vabljivim ritmom 
in izjemno sporočilnim besedilom povzema ključno idejo o 
povezanosti vsega ter našo odgovornost do Zemlje, ki “ne 
pripada samo človeku”.  Za fotografije in likovne izdelke, ki 
čudovito dopolnjujejo celostno podobo, pa so poskrbeli učenci 
naše šole. 
https://youtu.be/SuaufEYxwvw 
 

23. 4. 2021 Svetovni dan 
knjige in 
avtorskih 
pravic – 23. 
4. 2021 

»Nekoč je živel zmaj, ki je mestu grozil z ognjem in uničenjem. 
Da bi ohranil mesto in mir, se je kralj z zmajem dogovoril, da 
mu bodo vsak dan žrtvovali novo dekle. Nato pa je prišel dan, 
ko bi mu morali žrtvovati kraljično. K sreči je prav tisti dan 
prišel v mesto pogumen vitez Jurij, ubil je zmaja in rešil 
kraljično ter mesto pred uničenjem. Iz krvi ubitega zmaja je 
zrasla čudovita rdeča vrtnica, ki jo je vitez poklonil kraljični v 
znamenje ljubezni.« 
Tako pravi katalonska legenda, s katero je zaživela tradicija, da 
si na 23. april, ko goduje  sv. Jurij, podarjajo knjige in vrtnice. 
Fant svojemu dekletu podari vrtnico, ki je simbol ljubezni, 
dekle pa njemu knjigo, ki simbolizira kulturo. V Barceloni tako 
na ta dan praznujejo t. i. Sant Jordi (sv. Jurij) – dan ljubezni in 
književnosti. 
Prav tako se na ta dan obeležujeta obletnici smrti dveh 
mojstrov peresa, Miguela de Cervantesa in Williama 
Shakespearja, zato je UNESCO leta 1996 po katalonskem vzoru 
23. april razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic, s 
katerim skuša spodbujati branje, zlasti med mladimi, hkrati pa 

https://youtu.be/SuaufEYxwvw


 
 

 

jim vliti spoštovanje do tistih, ki so s svojimi neprecenljivimi 
knjižnimi deli pomagali pri napredku družbe in kulture. Na ta 
dan po vsem svetu praznujejo milijoni ljudi, ki se zavedajo 
moči literature. 
Temu zgledu sledimo tudi v Sloveniji, saj je bila knjiga, 
napisana v slovenskem jeziku, vedno najmočnejše orožje. 
Knjige nas učijo spoštovati lastne korenine in kulturo drugih 
narodov. 
Na OŠ »Jožeta Krajca« Rakek smo cel teden posvetili knjigi, tisti 
pravi, iz papirja, ki jo lahko primemo v roke in z njo 
pobegnemo v drugačen svet, svet, ki si ga izberemo sami. 
Učenci višjih razredov so izdelovali origami knjige, v katere so 
si beležili lepe misli, izdelali seznam svojih najljubših knjig ali 
pa napisali čisto svojo zgodbo. Sedmošolci so v sklopu 
projekta Rastem s knjigo prejeli delo Mateta Dolenca, Kako 
dolg je čas, ki bo obogatilo njihove domače knjižne police, ob 
branju pa jim bodo številne živali ponudile izjemne nauke. Ker 
smo v tem tednu praznovali tudi dan Zemlje, so šestošolci 
pisali čudovita pisma v imenu narave in živih bitij, v opomin 
ljudem, da bi obvarovali ta prelep modri planet. Ustvarjali so 
tudi mlajši učenci – podali so se v svet vitezov in zmajev, 
spoznali Jurija na belem konju, ki je rešil princeso pred zlobnim 
zmajem in izdelali knjižne kazalke z zmajevo podobo, ki jim 
bodo pomagale, da se ne izgubijo med črkami in listi čarobnih 
pravljičnih zgodb. 
 

26. 4. 2021 Simbioza 
GIBA 2021 – 
izziv #1 

Danes začenjamo z akcijo Simbioza GIBA 
2021, ki tokrat poteka pod sloganom Za 
zdravje in dobro počutje — gibamo skupaj, 
četudi smo narazen! 
Akcija poteka celoten mesec maj, začenši z 
današnjim dnem. 
Vsak teden vas čakajo zanimive dejavnosti v 
okviru štirih področij: 
1. GIBA izziv: vsak teden nov, drugačen 
nagradni izziv za vse, ki boste gibali z nami. 
2. GIBA miti in resnice: resnice, zmote in (lažna) prepričanja o 
našem (duševnem) zdravju in telesni aktivnosti. 
3. GIBA navdih: vsak teden nov navdih za vadbo v obliki foto 
ali video zapisa. 
4. GIBA natečaj: tradicionalni natečaj različnih (foto, slikarskih, 
besednih, video) izdelkov na temo skrbi za dobro duševno in 
telesno počutje v času epidemije (poteka do konca akcije, torej 
do konca meseca maja). 
 
Tukaj je že GIBALNI PAKET PRVEGA TEDNA. 
3, 2, 1, gremo!   



 
 

 

3. 5. 2021 Simbioza 
GIBA 2021: 
Izziv #2 

Akcija Simbioza GIBA 2021 se nadaljuje. 
S tokratnim GIBAlnim izzivom vas vabimo v naravo. Prepustite 
se sprehodu po bližnjem gozdu v vaši okolici, opazujte, kako se 
podoba dreves in rastja spreminja, in dovolite naravi, da vas 
(p)ozdravi. 
V tokratnem GIBAlnem navdihu vas želimo navdušiti za 
aktivnost, ki najbolje ponazarja vodilo naše letošnje GIBA 
akcije – skrb za duševno in fizično zdravje. Prepričani smo, da 
ste za pozdrav soncu že vsi slišali, toda ali poznate vse 
blagodejne učinke njegovega vsakodnevnega izvajanja? 
Poizkusite na tak način začeti vsako jutro in zagotavljamo vam, 
da vam bosta um in telo hvaležna! 
S tokratnim GIBAlnim mitom oz. resnico želimo dokončno 
ovreči prepričanje, da naše zdravje sestoji zgolj iz dobrega 
počutja fizičnega telesa. Če kdaj, bi morali ravno v preteklih 
mesecih spoznati, da zdravje brez psihičnega zdravja in 
blagostanja ne obstaja. Poleg fizične obstaja tudi enako 
pomembna psihična, čustvena kondicija, ki je predpogoj za 
spoprijemanje z življenjskimi ovirami in skrbmi.  
Skozi celoten mesec maj vas vabimo, da s svojimi foto, video in 
literarnimi prispevki sodelujete tudi pri izvedbi Simbioza GIBA 
2021 nagradnega natečaja, ki letos poteka na temo SKRB ZA 
DOBRO DUŠEVNO IN FIZIČNO POČUTJE 
V ČASU EPIDEMIJE COVID-19. Vaše 
prispevke pričakujemo na elektronski 
pošti: simbiozagiba@simbioza.eu. 
GIBALNI PAKET DRUGEGA 
TEDNA najdete tukaj. 
Pripravljeni, pozor, zdaj!  
 

10. 5. 2021 
 

Simbioza 
GIBA 2021: 
Izziv #3 

Hvala vsem, ki pridno “migate” z nami. Tukaj je že TRETJI 
GIBALNI PAKET.  
V tokratnem GIBAizzivu vam predlagamo zabavo oz. ples. Tako 
je, zabavo si lahko pripravimo kjer koli, kadar koli, ne glede na 
to, da smo sredi epidemije! Prižgimo si radio, nastavimo si 
svojo ljubo pesem in zaplešimo (lahko tudi z osebami iz našega 
mehurčka ali na prostem ob upoštevanju razdalje in drugih 
ukrepov). Videli boste, da je ples še kako resen šport, po 
katerem smo ravno tako utrujeni. Če želite s svojim plesom 
sodelovati v žrebanju za prisrčno nagrado, imate teden dni 
časa, da izziv opravite in nam pošljete foto- ali videodokaz, 
opravljenega na simbiozagiba@simbioza.eu.  
Zaradi vašega navdušenja nad pozdravom soncu, ki smo vam 
ga pripravili pretekli teden, tokrat v GIBAnavdihu nadaljujemo 
z osnovnimi joga položaji, ki so primerni za vse generacije. 
Umirite se in začutite svoje telo – boljše se boste počutili in 
lepše boste preživeli dan. 

mailto:simbiozagiba@simbioza.eu
mailto:simbiozagiba@simbioza.eu


 
 

 

Tokrat želimo z GIBA MIT-om ali RESNICO opozoriti na pomen 
odnosov, ki jih ljudje gojimo za naše duševno zdravje. Odnosi, 
v katere vstopamo in jih na tak ali drugačen način vzdržujemo, 
so vsekakor nekaj, čemur moramo posvetiti veliko naše 
pozornosti, saj tvorijo pomembno 
komponento duševnega zdravja. 
Skozi celoten mesec maj vas vabimo, 
da s svojimi foto, video in literarnimi 
prispevki sodelujete tudi pri 
izvedbi Simbioza GIBA 2021 
nagradnega natečaja, ki letos poteka 
na temo SKRB ZA DOBRO DUŠEVNO 
IN FIZIČNO POČUTJE V ČASU 
EPIDEMIJE COVID-19. Vaše prispevke pričakujemo na 
elektronski pošti: simbiozagiba@simbioza.eu. 
 

17. 5. 2021 Simbioza 
GIBA 2021: 
Izziv #4 

Smo že na polovici meseca maja in še vedno pridno 
“migamo”.  
V tokratnem GIBAizzivu vas, po prijetnem plesu, v katerem 
smo uživali pretekli teden, vabimo, da se srečamo v naravi. 
Odpravimo se na bližnji hrib ali kak drug sprehod, ki je 
morebiti za naše fizično stanje bolj primeren, a bodimo ob poti 
pozorni na vse, kar raste in živi v naravi – naberimo si pisan 
šopek travniškega cvetja, ki ga je v teh tednih na pretek in z 
njim razveselimo sebe ali pa našo ljubo osebo. Kot je že v 
navadi, vas vabimo, da nam pošljete dokaze opravljenega 
izziva (foto dokaz vašega sprehoda) na naš elektronski 
naslov simbiozagiba@simbioza.eu in tako sodelujete v žrebu 
za krasno simbolično nagrado! 
V tokratnem GIBAnavdihu potujemo med tibetanske menihe, 
ki že tisočletja izvajajo svoje znamenite telovadne vaje 
pomlajevanja in dolgega življenja. Vabimo vas, da jih 
preizkusite, lahko jih delate kadarkoli v dnevu, najbolje pa je, 
da z njimi začnemo dan, na tešče ali pa si prej privoščimo vodo 
z limono. Kot vsako vajo se tudi te izvaja do bolečine.  
Kako pomembno je ohranjati duševno zdravje med epidemijo 
in kako lahko to storimo sami, vam v preprostih nasvetih 
kažemo v tokratnem GIBAmitu ali RESNICI. Nujno je namreč, 
da se zavedamo, da svoje (slabše) počutje lahko spremenimo 
in da se ne predamo malodušju – namesto tega lahko z malimi 
koraki aktivno izboljšamo svoje počutje! 

mailto:simbiozagiba@simbioza.eu
mailto:simbiozagiba@simbioza.eu


 
 

 

Skozi celoten mesec maj vas 
vabimo, da s svojimi foto, video in 
literarnimi prispevki sodelujete 
tudi pri izvedbi Simbioza GIBA 
2021 nagradnega natečaja, ki letos 
poteka na temo SKRB ZA DOBRO 
DUŠEVNO IN FIZIČNO POČUTJE V 
ČASU EPIDEMIJE COVID-19. Vaše 
prispevke pričakujemo na 
elektronski pošti: simbiozagiba@simbioza.eu. 
 

21. 5. 2021 Ob 
svetovnem 
dnevu čebel 

»Ko vidiš čebelico na cvetu, se ustavi 
in jo opazuj. Opravila bo svoje delo 
in odletela.« 
 
Na naši šoli in na podružnični šoli 
»Rudolfa Maistra« Unec smo 20. 
maja 2021 skupaj s Čebelarskim 

društvom Rakek obeležili svetovni dan čebel. 
Naš namen je bil poudariti pomen čebel kot opraševalcev pri 
pridelavi hrane. Od čebel je namreč odvisna tretjina pridelane 
hrane, ki jo zaužijemo. Od teh delavnih brenčečih živalic je 
odvisno tudi življenje vseh 
ostalih živih bitij. Brez čebelic 
ni življenja. 
Učenci prve triade so 
ustvarjali na temo čebel in 
čebelarstva ves teden. 
Na svetovni dan čebel pa so 
učenci na asfaltnih površinah v 
okolici šole s kredami ustvarjali čebeljo pravljico. 
Posebna zahvala gre Čebelarskemu društvu Rakek, ki je 
učencem prve triade podarilo krede, s katerimi so okrasili 
asfaltne površine v okolici šole. 

 
Na ta dan je bilo nam in čebelam naklonjeno tudi vreme, za kar 
smo neizmerno hvaležni. Letošnje leto bi brez skrbnih 
čebelarjev veliko čebel pomrlo, saj jim narava ni nudila hrane 
niti za preživetje. 
Skrbimo za čebele, da bodo lahko one poskrbele za nas! 
Čebelarski pozdrav: Naj medi! 
Brigita Modic, Liljana Intihar in Ana Delak 

mailto:simbiozagiba@simbioza.eu
https://osrakek.si/wp-content/uploads/2021/05/20210520_131005-scaled.jpg
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22. 5. 2021 ŠOLSKI EKO 
VRT 

Pri zasaditvi ognjiča (Calendula officinalis) so 10. 5. 2021 
sodelovali učenci podaljšanega bivanja tretjega razreda in 
učenci vrtnarskega krožka. Najprej so učenci gredico pograbili, 
nato pa so posadili ognjič v okviru projekta ŠOLSKI EKOVRT. 
Učenci so ognjič tudi bogato zalili in tako preprečili kopanje 
mačk po zemlji, prav tako so populili deteljo v gredici pri 
jagodah v sodelovanju s projektom LAS – Z roko v roki do 
kakovostne prehrane. Šoli je jagode darovala gospa Borka 
Milijković. Jagode so predhodno, na naravoslovni oziroma 
tehnični dan zasaditve Asimine, učenci pokrili z iglicami bele 
jelke. To so storili zato, da bo zemlja bolj kisla ter tudi zato, da 
se jagode zaščiti pred nizkimi pomladnimi temperaturami. V 
pričakovanju treh ledenih mož so učenci jagode po pletju nazaj 
zaščitili z iglicami. Pri jagodah so učenci le še odstranili suhe 
liste in jih odnesli na kompost. 
 
Učenci so posadili sončnična semena in hoste v okviru 
sodelovanja s projektom ŠPAJZA 2, prav tako pa so opleli 
potke. Zasaditev je potekala v gredici s suhim vodnim 
motivom. Hoste je šoli darovala gospa Borka Milijković, 
vzgojila pa jih je z neizmerno ljubeznijo gospa Marta Čuk. 

 
Ob svetovnem dnevu čebel, 20. 5. 2021, je bil narejen plakat. 
Na ta dan je na podružnični šoli potekala akcija podarjanja 
sadik sirijskega hibiskusa. Z akcijo želijo učenci kot tudi šola 
aktivno prispevati svoj delček k ozelenitvi naših vrtov in 
planeta. 
 
Učenci so na svetovni dan čebel v času podaljšanega bivanja na 
šolskem vrtu s kredo risali čebele, z motivom čebel pa so 
ustvarjali tudi pri pouku likovne umetnosti. 
 
Učenci so burili domišljijo in zanimanje za vrt v času 
podaljšanega bivanja, kjer so aktivno pomagali pri pripravi 
gredice z dišečim vratičem, ki diši po žvečilnem gumiju 
Spearmint. Učenci so gredico opleli, pomagali s 
prekopavanjem in jo dobro očistili. Pri vsem delu pa so pazili 
na rastlino z imenom srebrna melisa. Učenci so pri pletju 



 
 

 

spoznali, da imajo rastline različne vonje, nato pa so 
samoiniciativno iskali rastline, ki jim lepo dišijo ter se pri 
njihovem imenovanju pozanimali pri gospe Katji Tekavec, ki je 
učence vseskozi navduševala nad vrtom, jim pomagala in jih 
bodrila. 
 
Gredica pri jagodah se je prekrila z zastirko (slamo), učenci pa 
so pomagali pri dodajanju žaganja v senčni gredici, s tem so 
ustvarili zastirko ter omogočili rastlinam zadostno količino 
vlage. Žaganje je darovala gospa Tonka Šlajnar. 

 
24. 5. 2021 Simbioza 

GIBA 2021: 
Izziv #5 

Pred nami je zadnji teden meseca maja, ki ga bomo zaključili 
natanko naslednji ponedeljek, ko se bo končala tudi akcija 
Simbioza GIBA 2021. Do takrat pa naj nas vsaj malo razveseli 
še zadnji GIBApaket, ki smo vam ga 
pripravili. 
GIBAizziv: Tokrat vas vabimo, da se 
odpravite v gozd. Povabite s seboj še 
koga, ki vam je drag, ali pa se 
odpravite sami in uživajte v družbi 
samih sebe. Hodite po gozdu, naj vas 
prevzame zelena v vseh odtenkih, 
oglejte si drevesa in se ustavite pri 
tistem, ki vam je še posebno všeč, 
zaprite oči in ga objemite – dopustite 
drevesu, da vam vrne energijo in ljubezen. 
GIBAnavdih: Še zadnjič nam dovolite, da vas gibalno 
navdihnemo – tokrat z vajami, ki spodbujajo čuječnost. 
Čuječnost je način zavedanja svojega doživljanja, ki ga spremlja 
odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti, za gibanje pa je 
čuječnost zelo koristna, ker pozornost usmerja na trenutno 
(gibalno) izkušnjo. 
GIBA MIT ali RESNICA: V zadnjem tednu vam želimo sporočiti 
nekaj, kar naj velja za vedno in za vsakega izmed nas – težave z 
duševnim zdravjem niso odraz šibkosti posameznika, 
nastanejo kot produkt različnih dejavnikov. Od vsakega, ki se 
z njimi sooča in jih rešuje, pa terjajo neverjeten pogum in 
moč, ki ju moramo občudovati! 
Simbioza GIBA 2021 nagradni natečaj: Še en teden časa imate, 
da s svojimi foto, video in literarnimi prispevki sodelujete tudi 



 
 

 

pri izvedbi nagradnega natečaja, ki letos poteka na temo SKRB 
ZA DOBRO DUŠEVNO IN FIZIČNO POČUTJE V ČASU EPIDEMIJE 
COVID-19. Vaše prispevke pričakujemo na elektronski 
pošti: simbiozagiba@simbioza.eu. 
 

25. 5. 2021 VZGAJAMO 
ZELIŠČA »V 
starem iščem 
novo.« Na 
temo Zelišča 
in prazniki. 
 

V času od 22. 9. 2019 do 22. 4. 2021 smo sodelovali v 
nacionalnem UNESCO projektu VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem 
iščem novo.« na temo Zelišča in prazniki. 
Glavni cilj projekta je bil obuditi vsaj košček že pozabljenega 
vedenja o zeliščih, predvsem o zeliščih iz domačega kraja oz. 
pokrajine in poiskati nove oz. posodobljene načine uporabe 
zelišč. 
Kako je potekalo naše delo si oglejte na tej povezavi. 
 

25. 5. 2021 Kako čudovit 
je ta svet 

Z učenci 6. razreda smo, v okviru Unesco 
projekta: Kako čudovit je ta svet, iz 
naravnih materialov in odpadne embalaže, 
ki bi jo drugače zavrgli, ustvarili različna 
glasbila. Nastale so piščali iz bambusa, 
dežne palice in “žabice” iz odpadnega 
kartona ter “čivnik”, iz lesa in plastike, ki 
zazveni, kot žvrgolenje ptic. 
Mentorica: Tina Milavec 
 

26. 5. 2021 Tačke 
pomagačke 

Na matični šoli  Rakek ter na podružnici šoli na Uncu ponovno 
poteka branje s Tačkami. Vabljeni k ogledu fotografij. 

  
 

27. 5. 2021 Obisk 
evropske 
poslanke 
Ljudmile 
Novak 

V sredo, 27. 5. 2021, so se učenci 8. a in 8. b razreda v okviru 
pouka DKE srečali z evropsko 
poslanko go. Ljudmilo Novak. 
Predstavila jim je svojo 
življenjsko pot od srednješolske 
učiteljice in županje, do poslanke 
v Evropskem parlamentu. 
Zahvaljujemo se ji za res poučno 
predstavitev Evropskega parlamenta in Evropske unije. 
 

mailto:simbiozagiba@simbioza.eu
https://osrakek.si/wp-content/uploads/2021/05/OS-Rakek.pdf


 
 

 

31. 5. 2021 Unescov 
tujejezični 
recital 

Tudi v letošnjem letu je naša šola sodelovala pri Unescovem 
projektu: Tujejezični recital. 
Recital se dogaja vsako leto v Škofji Loki, letos pa se je zaradi 
razmer preselil na splet. Nastal je kolaž prispevkov različnih 
osnovnih šol ter gimnazij. Letos so se naši člani mladinskega 
pevskega zbora predstavili s skladbo iz Evagrius Ponticusa, 
skladatelja iz stare Grčije. 
Posnetek našega prispevka najdete na 27:42 minuti. 
Lepo vabljeni k ogledu celotnega recitala. 
https://www.youtube.com/watch?v=BnaVOP-bCDI 
Mentorica: Tina Milavec 
 

1. 6. 2021 Jezero je – 
jezera ni 

V maju smo se v 5. a odločili za sodelovanje pri projektu Jezero 
je – jezera ni, ki ga je organizirala Srednja gradbena, geodetska 
in okoljevarstvena šola Ljubljana. Letos so dogodek izpeljali na 
daljavo, zato so nam ponudili nekaj različnih idej za 
organiziranje delavnic na šoli. V 5. a smo pri pouku likovne 
umetnosti izpeljali pečarsko delavnico, pri kateri smo izdelovali 
mozaike. 
Najprej smo se pogovorili o tem, kaj mozaik je in kako ga 
izdelujemo. Učenci so nato na svojih mozaikih upodobili bližnje 
Cerkniško jezero in njegove prebivalce ali lepote narave, ki jih 
v naši okolici ne manjka. 
Nekaj naših izdelkov si lahko ogledate spodaj. 
Mentorica: Marina Klačinski 

  
 

3. 6. 2021 Teden 
umetnosti v 
šoli 2021 

Pretekli teden (od 24. 5. 2021 do 28. 5. 2021) smo na šoli 
obeležili teden umetnosti v šoli, ki poteka v okviru svetovnega 
UNESCO tedna umetnosti. Čeprav se učenci naše šole z 
umetnostjo srečujejo dnevno – v šolski jedilnici so vedno 
razstavljeni izdelki učencev predmetne stopnje, učenci so 
vključeni v umetniške izbirne predmete, 
hkrati pa tudi v pouk pogosto vključimo 
umetniške vsebine, smo učence v tem 
tednu še posebej opozorili na pomen 
umetnosti v življenju posameznika in jih 
spodbujali k temu, da umetnost poiščejo v 
svojih vsakdanjih aktivnostih. 
Nekaj umetniških utrinkov: 
Učenci 1. a so se v okviru kulturnega dneva 

https://www.youtube.com/watch?v=BnaVOP-bCDI


 
 

 

prelevili v umetnike in naslikali Cerkniško jezero. 
 
Učenci 2. a tokrat niso likovno ustvarjali, ampak so se pri urah 
športa naučili dva plesa, in sicer Ob bistrem potoku je mlin in 
Šuštar polko. Ob plesu so uživali, spoznali nekaj novih izrazov 
in se seznanili z življenjem naših prednikov v naši domovini. 
 
Učenci 5. a so razmišljali o pozitivnih 
lastnostih drug drugega. Vsak učenec je 
obrisal svojo roko in vanjo zapisal svoje 
ime. Roke so prilepili na večji plakat, potem 
pa so ostali učenci sošolcu na obrisano 
roko zapisali pozitivne lastnosti, ki jih 
opažajo pri njem. Ugotovili so, da so razred 
prijaznih, zabavnih in ”kul” posameznikov, ki so si med seboj 
različni, a hkrati tudi zelo podobni. 

  
V 8. b so že pred tednom umetnosti raziskovali globalne 
probleme in svoja spoznanja zapisali na plakate, ki so jih v 
tednu umetnosti razstavili v šolski jedilnici. 
 

3. 6. 2021 Virtualna 
izmenjava 
učencev 

To pomlad naj bi nekaj učencev 7. in 8. razreda odpotovalo na 
izmenjavo učencev in sprejelo v svoj dom vrstnika iz Švedske. V 
času, ko se epidemiološka situacija izboljšuje, si morda že 
znamo zamisliti družinsko potovanje, z učenci pa se žal nismo 
mogli podati v tujino ali sprejeti učencev iz Švedske. Glede na 
pogostost rabe interneta in drugih orodij za učenje na daljavo 
pa se seveda nismo odrekli možnosti, da se vsaj delno 
predstavimo drug drugemu in sprehodimo po novih krajih vsaj 
virtualno. 
V sredo, 2. 6. 2021, smo z učenci 7. in 8. razredov poskušali 
čim več izvedeti o Švedski. Naši učenci so na skupnem kvizu z 
ostalimi partnerskimi šolami pokazali, da so si že precej 
zapomnili o Švedski, še več pa si bomo lahko, saj nas bodo 
odslej na hodnikih spremljali sveži, informativni plakati o tej 
državi, ki so jih izdelali učenci pri eni od delavnic. Nekatera 
dejstva so spoznali in jih bodo še osvežili tudi s pomočjo velike 
križanke, ki so jo reševali, pri tem pa so jim delno pomagali 
tudi švedski vrstniki. Pokazalo se je, da imajo kljub navidezno 
zelo samozavestni drži tudi švedski učenci kar nekaj težav z 
ustrezno komunikacijo po spletu, pa tudi s poznavanjem lastne 



 
 

 

države, kar nas je kar nekoliko opogumilo in navdalo z 
nacionalnim ponosom. Na eni delavnici so učenci z različnimi 
inštrumenti in metodami poustvarjali znano švedsko glasbo, 
pri drugi pa pripravil cimetove polžke – pecivo iz kvašenega 
testa, da je lepo zadišalo po šoli. Na eni od delavnic pa so 
učenci spoznavali predvsem sebe in svoje sošolce ter se skozi 
preigravanje socialnih iger poskušali čim bolje povezati kot 
skupina. Učenci so ob koncu dneva drug druge preverili s 
kvizom, v katerem so lahko sodelovali prav vsi. Tik preden smo 
zaključili, pa smo lahko vsi razvajali svoje brbončice s 
cimetovimi polžki. 
Naslednji dan je bil posvečen skrbi za okolje, ob tem pa smo 
sledili tudi nekaterim drugim ciljem. Dan smo začeli s kratkim 
razgibavanjem po metodi Brain Gym, v nadaljevanju pa se na 
podlagi videnih posnetkov že usmerili v pobiranje smeti. 
Skupina osmošolcev je to dopoldne ostala na šoli in pripravila 
darilca za na Švedsko – magnete z motivom s panjskih končnic, 
ostali učenci pa so se podali v različne smeri in po poti pobirali 
smeti. Učenci so se samostojno organizirali ter skrbeli za 
osredotočenost skupine, sodelovanje, ustrezen odnos do 
okolja, ustrezno ločevanje odpadkov in opravljanje posebne 
naloge – eni na temo vode, drugi tujerodnih rastlin, tretji so 
iskali v naravi primere zlatega reza, četrti pa so preverjali 
možnost prodaje kovin in odkupne cene v podjetju, ki se s tem 
ukvarja v naši bližini. Delo je bilo ovrednoteno: po količini 
nabranih smeti, odnosu in opravljeni nalogi so učenci 7. b 
zbrali največ točk. Čestitamo zmagovalcem ter tudi ostalim, ki 
so dobro opravili svoje naloge! Skupaj so nabrali precej smeti, 
z velikim veseljem pa ugotavljamo, da po kraju smeti ni veliko, 
le na posebnih lokacijah jih je ponekod precej. 
Oba dneva nas je spremljala novinarska ekipa petih 
sedmošolcev, dokumentirala naše početje in ga predstavila v 
videoposnetku, ki se je za vse sodelujoče šole predvajal v 
zaključnem delu virtualne izmenjave, sedaj pa si ga lahko 
ogledamo vsi. 
V teh dveh dneh so se učenci bolje povezali znotraj razreda, 
prepoznali nekaj svojih spretnosti in sposobnosti, se urili v 
razumevanju ter rabi angleščine, očistili del svojega kraja, 
prepoznali tujerodne rastline, preračunavali vrednost vode, 
izvedeli cene kovin, spoznali in iskali zlati rez, pekli, se urili v 
izvršilnih funkcijah, opazovali razlike med Slovenijo in Švedsko 
ter razvijali strpnost in spoštljiv odnos do drugih ter drugačnih, 
s tem pa tudi osebnostno rastli. 
 



 
 

 

8. 6. 2021 Obisk g. 
Deželaka in 
ekipe radia 1 

Ob 10.00 je učence 1. triade OŠ Rakek in PŠ Unec na šolskem 
igrišču razveselil g. Miha Deželak s svojo ekipo Radia 1. 
Prinesel nam je veselje, ples ter predvsem sporočilo, da je 
prav, da pomagamo otrokom, ki jih bo poleti peljal na 
letovanje na Debeli rtič. 
Na tej povezavi si lahko ogledate galerijo utrinkov! 
 

13. 6. 2021 Predaja 
ključa 

V tem šolskem letu so se vse 
stvari odvijale malo drugače, 
tudi tradicionalna predaja 
ključa, ki je potekala na 
igrišču I. triade. Bilo je veselo, 
sončno  in nasmejano. Več si 
lahko pogledate TUKAJ. 
 

16. 6. 2021 Valeta 2021 “V življenju je vedno tako, da ko se nekaj zaključi, kot se 
končuje osnovno šolanje, se vselej pokažejo nove priložnosti, 
odpirajo nove poti. Prepričana sem, da smo vam na naši šoli vsi 
skupaj dali veliko – ne le z izobraževanjem, ampak smo si tudi z 
vzgojnim delom prizadevali, da bi nas zapustili kot pošteni in 
odgovorni posamezniki,”  je v svojem govoru na zaključni 
prireditvi devetošolcev poudarila ravnateljica, mag. Anita Knez. 
Učenci letošnje generacije 9. razreda so se poslovili z zelo 
čustvenim, duhovitim in prijetnim programom ter tako še 
enkrat dokazali, kako znajo presenetiti s svojo sproščenostjo in 
razveseljevati s svojo ustvarjalnostjo. Izpostavili so prijateljstvo 
kot tisto močno nit, ki jih povezuje, osvobaja in motivira. Cela 
športna dvorana je s ponosom zrla na “cvet mladosti” in 
upravičeno je lahko vsem zaigralo srce ter se orosilo oko. S 
skrbno pripravljeno pogostitvijo so na koncu poskrbeli tudi za 
»ples borbončic« in tako zavezali pentljo čudovitemu dogodku. 
Iskreno jim želimo, da najdejo svojo pot in zakličejo življenju: 
“Dober dan!” ter mu ponudijo roko za srečno skupno 
vandranje kdove kam, kot je v svoji pesmi zapisal Tone Pavček. 
Fotografije včerajšnje valete si lahko ogledate na 
naslednji povezavi. 
 

17. 6. 2021 Obisk Tačk 
pomagačk 

V sredo, 16. 6. 2021, so nas 
obiskali iz društva Tačke 
pomagačke. Prvošolci in 
drugošolci so eno šolsko 
uro preživeli s terapevtskim 
psom. Prvošolce je obiskal 
kuža Krištof, drugošolce pa 

kuža Lan. Učenci so psu brali in se pri tem pošteno zabavali. 
Kosmatinca sta nam pokazala, kakšne trike vse znata. 
 

https://osrakek.si/galerija-dezelak-junak/
https://photos.app.goo.gl/YiADz3wm5ZTPBPAP6
https://photos.app.goo.gl/9e656MoxdnintVVz8


 
 

 

24. 6. 2021 Proslava ob 
dnevu 
državnosti 
2021 

Jutri je za našo državo 
pomemben dan – dan 
državnosti. Ta dan smo na 
PŠ Unec obeležili s proslavo 
ter se hkrati poslovili od 
šolskega leta 2020/2021. 
Bilo je drugačno, velikokrat 
naporno, a kljub temu z veliko lepimi spomini veseli in 
nasmejani odhajamo na počitnice. 
TUKAJ pa si lahko ogledate fotografije naše proslave. 
 

24. 6. 2021 Zaključna 
prireditev 
»Pod 
krošnjami« 

Zadnji šolski dan smo preživeli pod krošnjami dreves, kjer smo 
obeležili prihajajoči državni praznik in začetek težko 
pričakovanih počitnic. 
Zvok trobente nas je popeljal po notah slovenske himne, sledil 
pa je slavnostni nagovor gospe ravnateljice – mag. Anite Knez, 
ki je uvodoma vsem voščila ob državnem prazniku ter čestitala 
naši državi Sloveniji, ki bo jutri praznovala 30. rojstni dan. 
Odvil se je živahen kulturni program s skečem, deklamacijami 
in raznolikimi glasbenimi točkami. Gospa ravnateljica in gospa 
pomočnica sta podelili zlata in srebrna priznanja, gospa 
ravnateljica pa nas je ob zaključku pospremila s toplimi željami. 
Ob zadnjem šolskem dnevu vam skupaj s pomočnico čestitava 
ob uspešnem zaključku šolskega leta 2020/21. 
 
Ugotavljava, da je bilo šolsko leto vsebinsko bogato, polno 
novih vsebin, ponovno prepleteno z odmevnimi dogodki, ki so 
nas povezovali in bogatili. Ogromno je bilo skupnih, uspelih 
akcij, doseženih uspehov, priznanj, projektov. 
Zahvala za letošnje dosežke gre vam, dragi učenci, in vašim 
učiteljem, zato iskrene čestitke vsem mentorjem za dosežene 
rezultate. Zavedam se, da je bilo šolsko leto, ki ga 
zaključujemo, naporno. Zato se vam, učitelji, še posebej 
zahvaljujem, da ste po svojih najboljših močeh in z veliko 
strokovnega dela šolsko leto uspešno pripeljali do konca.  Želim 
si, da z medsebojnim sodelovanjem, spoštovanjem in odprtim 
dialogom tudi v prihodnje razvijamo trdne temelje znanja. 
Hvala tudi vsem ostalim zaposlenim, ki so prispevali svoj 
kamenček v skupni mozaik naše šole. 
Naj zaključim z mislijo znanega slovenskega alpinista Nejca 
Zaplotnika: »Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, 
kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.« 
Zato na svoji poti uživajte vsak trenutek in naj bodo počitnice 
vseh, drage učenke in učenci, radostne, polne aktivnosti, športa 
in pozitivnih doživetij. Ob tej priložnosti vsem želim, da poletje 
zaužijete v polni meri in da si odpočijete. 
  

https://photos.app.goo.gl/qnEMsrdXtGaTLDKT7


 
 

 

ravnateljica, mag. Anita Knez 
 
Utrinke si lahko ogledate v fotogaleriji. 
 

 

 

Dodatne prireditve 

Člani folklorne skupine, pevskih zborov in ostali učenci ter njihovi učitelji oz. mentorji so bili 

tudi letos povabljeni k sodelovanju ob načrtovanih prireditvah krajevne skupnosti in različnih 

društev v našem kraju in občini, vendar do realizacije ni prišlo.  

 

Odpovedati smo morali prireditev ob krajevnem prazniku Rakeka, ki bi se morala odviti 13. 3. 

2021, v novi športni dvorani, območno revijo pevskih zborov v marcu, katere izvedbo smo 

načrtovali na igrišču pred šolo, letni koncert zborov v KD Cerknica v juniju ter prireditev »Pod 

toplarjem« na šolskem vrtu PŠ Unec. Izvedli pa smo Valeto za učence 9.r.  

 

E. TEKMOVANJA, REVIJE, NATEČAJI 

Učenci so se udeležili razpisanih tekmovanj:  

 

Priznanja v šolskem letu 2020/21 po področjih: 

Področje 
Število priznanj 

Bronasto (ŠT) Srebrno (PT) Zlato (DT) 

Tekmovanja v znanju: 
Fizika 
Stefanovo priznanje 5               2 2 

Kemija 
Preglovo priznanje 3   

Biologija 
Proteusovo priznanje 6 2  

Logika** 19 1 1 
Matematika 
Vegovo priznanje* 54                2  

Razvedrilna matematika 12 2 2 
Znanje o sladkorni bolezni 5                1 
Slovenščina 
Cankarjevo priznanje 13   

Tekmovanje Vesela šola 3 1 1 
Angleščina za 8. r 2  1 
Angleščina za 9. r 9 2  

 

https://photos.app.goo.gl/5sZGFGwaFhWK3yNi7


 
 

 

SKUPAJ 131 12  
               8 

 
* 54 učenk in učencev od 1. do 3. razreda je skupno osvojilo 54 priznanj kenguru. 
** zlato priznanje iz Logike – 3. mesto v državi 
   

 
 
Ostali dosežki:  
 

DATUM TEKMOVANJE DOSEŽEK 
Sept./nov. 2020 Mednarodni likovni natečaj  

»Plakat miru« 
Zaradi dela na daljavo in zaradi težav z 
naročanjem nalepk, smo oddali le eno delo 
– Plakat Robija Jurca. Plakat se ni uvrstil v 
ožji izbor. 
 

marec 2021 Evropski denarni kviz Sodelovalo je 8 učencev iz 9.a in 9.b 
razreda. 

 Tekmovanje Bober Učenci in učenke so na tekmovanju dosegli 
10 bronastih priznanj. 

maj 2021  Tekmovanje za nemško bralno 
značko 

Na tekmovanju so učenke in učenci osvojili 
3 zlata, 16 srebrnih priznanj in 2 priznanji 
za sodelovanje. 

maj 2021 Tekmovanje za angleško bralno 
značko EPI Reading Badge 

Na tekmovanju so učenke in učenci dosegli 
63 zlatih, 48 srebrnih in 35 priznanj za 
sodelovanje. 

maj 2021 
 

Računam z Lili in Binetom 
 
 
 
 
 

Sodelovali so učenci 1. – 3. razreda. 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

*Učenka Neža Rikke Rutar je bila na natečaju nagrajena za najboljšo zgodbo vseh 6. razredov iz Slovenije, ki so tekmovali. 
 
 
 
 
 

Zap. št.  

IME / 
NAZIV  
skupine,   
dejavnost
   

  
  

Ime in 
priimek 

mentorja   
(oz. 

mentorjev,  
če jih je več)  

SELEKCIONIRANA REVIJA,   
SREČANJE, FESTIVAL  

RAVEN DOGODKA  

DOSEŽEK  
območ

na  
regijs

ka  
držav

na  
mednar

odna  

1.   
Mladi 
literati  

Silvestra 
Kotar, 
Marina 
Klačinski  

Literarni natečaj za najboljšo 
ilustrirano Medvedjo 
zgodbo (Prirodoslovni muzej Reka)  

      x  Nagrada za najboljšo zgodbo. (Neža Rikke Rutar)  

2.   

Mladi 
literati  

Silvestra 
Kotar  

Literarni natečaj “Za mladost ni 
ovire, so samo prave izbire.” (del 
projekta COVID-19 - VAU–
Vključeni. Aktivni. 
Uresničeni. Opolnomočenje in 
družabništvo za ranljive skupine, 
prizadete zaradi epidemije covid-
19)  

    x    5. mesto (Neža Rikke Rutar)  

3.   
Mladi 
literati  

Silvestra 
Kotar  
  

Literarni natečaj Naslednjih 30 je 
naših  

    x    2. mesto (skupina učencev iz 6. a: Marija Radić, Liam Paradiž, Ruj 
Ileršič, Staš Jamšek, Mojca Ivančič, Isa Milavec-Marušić, Tia 
Strohsack, Lev Likar Knavs) 

  
                



 
 

 

F. PROJEKTI 

Projekti so se izvajali po načrtu v LDN.  

Pri delu od doma smo učence in učenke ter zaposlene motivirali za izvajanje gibalne 

dejavnosti na različne načine: pripravili smo dva projekta, in sicer posnetek »Tabate učiteljev 

OŠ Rakek« (učitelji so sestavili posnetke vaj, ki naj bi jih potem doma izvajali učenke in 

učenci), kot šola pa smo se priključili vseslovenskemu projektu »Kdor ne skače ni Slovenc« 

(poskoki s kolebnico). 

Izvedba športnih dni je bila prilagojena zaradi dela od doma. V šolskem letu 2020/2021 smo  

izvedli dva športna dneva na daljavo (za učence in učenke celotne šole). V 4., 6. in 9. razredu 

so bili izvedeni štirje športni dnevi (eden zaradi narave dela ni bil izveden). V 5. razredu so bili 

zaradi odpadle LŠVN izvedeni trije športni dnevi. V ostalih oddelkih je bilo v šolskem letu 

izvedenih vseh pet športnih dni, kot je bilo načrtovano v LDN, vendar smo vsebine prilagajali 

glede na razpoložljive zmožnosti dela.. 

 

Testiranje za Športno vzgojni karton smo izvedli v mesecu septembru (za preteklo šolsko 

leto) in v mesecu aprilu za tekoče šolsko leto. Izvedli smo tudi športna programa Zlati sonček 

ter Krpan.  

 

Šolska športna tekmovanja in interesne dejavnosti so v letošnjem šolskem letu odpadla, 

zaradi situacije v državi in priporočil NIJZ-ja.  

 

Vključevali smo se tudi v ostale projekte in prireditve: Objem in Youth sport fair chance. 

Unesco (obeležitve dni) in Simbioze giba pa zaradi narave dela nismo uspeli obeležiti. 

 

Prvi triadi sva nudila strokovno pomoč pri izvedbi športnih dni in testiranju za ŠVK, pri 

učencih in učenkah 6.–9. razreda pa sva izvedla vsakoletno preverjanje znanja plavanja. 

Zaradi covida-19 je odpadlo preverjanje plavanja za 3. in 4. razred, letna šola v naravi za 5. 

razred ter 10-urni in 20-urni tečaj plavanja za 1. in 2. razred. Izvedli pa smo letno šolo v 

naravi za 6. razred ter 20-urni tečaj plavanja za 3. razred. 

 

Za učence in učenke letošnjega 2. razreda bomo 20-urni tečaj plavanja izvedli v 3. razredu 

(šolsko leto 21/22). Tudi za učence in učenke letošnjega 5. razreda, ki jim je odpadla letna 



 
 

 

šola v naravi, bo le ta izvedena v 6. razredu (šolsko leto 21/22) in zimske šole v naravi v 

šolskem letu 21/22 ne bo. 

 

V času dela od doma smo v novo športno dvorano prestavili plezalno steno iz stare 

telovadnice. 

 

Glede na to, da sva uspešno kandidirala na razpisu LPŠ, sva v aktivu zagotovila sredstva za 

nakup športne opreme v šolskem letu 2020/2021 in del sredstev pri izvedbi letne šole v 

naravi ter 20-urnega tečaja plavanja. Ker je potekalo delo od doma, se nekateri programi 

niso izvedli, zato bomo določena sredstva prerazporedili v naslednje šolsko leto. 

 

 

POROČILO O DELU UNESCO ŠOLE 2020/2021 

 
1. Koordinatorica Unesco šole  v šolskem letu 2019/20: Rebeka Škamperle, z januarjem 

2021 je zaradi bolniškega ter porodniškega staža omenjeno funkcijo prevzela Marina 

Klačinski. 

 

2. Delorsovi štirje stebri vseživljenjskega učenja 

Učiti se, da bi vedeli –  na področju IKT-tehnologije in povezave le-te s praktičnimi 

dejavnostmi in vsakdanjim življenjem. V projektu Erasmus+ so se učenci s pomočjo 

omenjene tehnologije povezovali z učenci tujih držav. 

Učiti se delati – samostojnost – Učenci samoiniciativno in samostojno predlagajo in izpeljejo 

čistilno akcijo, akcijo zbiranja starega papirja (z izkupičkom si krijejo stroške valete). 

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 ter močnih področij in potencialov. Izkazuje se 

napredek na področju strpnosti in sodelovanja, samostojnosti in zavedanja, da je v slogi moč. 

Tabor za nadarjene učence jih še bolj poveže, skupaj razvijajo talente. Napredek se izkazuje 

na področju ustvarjalnosti, domišljije. Tudi tabor prve pomoči, ki temelji na principu 

doživljajske pedagogike, daje učencem izredno veliko možnosti sodelovanja in znanja. 

Napredek na teoretičnem in praktičnem znanju prve pomoči. 



 
 

 

Naučiti se biti – Prostovoljno sodelovanje na natečajih, projektih, kjer razmišljajo o sebi, svoji 

prihodnosti, izražajo sebe in svet preko različnih zvrsti. 

 

Velik napredek je bil opažen s strani pedagoškega osebja. Letos so bili prvič predstavljeni 

Unesco projekti na spletni strani in podrobno opisani ter dostopni vsem. Pedagoško osebje 

je posledično samo dostopalo do omenjene strani, zbralo podrobnosti o projektih ter se 

samostojno, v skladu svojimi interesi ter notranjo in zunanjo motivacijo odločili, ali želijo 

sodelovali v določenem projektu. 

 

Težave: Zaradi koronavirusa se določeni projekti ali tabori niso morali izpeljati v taki meri kot 

pretekla leta. Delorsove štiri stebre vseživljenjskega učenja je težje uresničevati preko dela 

na daljavo. Učenci so postali bolj pasivni, nezainteresirani za razširjen program. 

3. V šolskem letu 2020/21 smo vodili en potrjen Unesco projekt: 

Ime projekta: Vodja: 

Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo˝: Zelišča in prazniki 

(nacionalni projekt) 

Marta Čuk, nadomestni 

vodja Liljana Intihar 

  

  

Sodelovali smo z drugimi Unesco šolami po Sloveniji in se vključili v njihove projekte: 

Ime projekta: Vodja na šoli: 
  
Tujejezični recital Jezik – kultura in tradicija 

(nacionalni projekt Gimnazije Škofja Loka) 
Tina Milavec 

Menjam branje in sanje 

(nacionalni projekt Gimnazije Ledina) 
Rebeka Škamperle 

Kam z odpadnim materialom 

(nacionalni projekt  Osnovne šole Franca Rozmana Staneta) 
 Petra Mikše 

Jezero je – jezera ni 2020/21 

(nacionalni projekt SGGOŠ Ljubljana) 
Marina Klačinski  

Kako čudovit je ta svet! 

(nacionalni projekt Osnovne šole Cirila Kosmača Piran) 
Tina Milavec 

4. Obeležili smo naslednje svetovne dneve: 



 
 

 

26. september Evropski dan jezikov U. Drobnič 

5. oktober Svetovni dan učiteljev U. Lužar 

10. oktober Svetovni dan otroka  aktiv OPB 

oktober Mesec šolskih knjižnic L. Sterle 

16. oktober Svetovni dan hrane M. Opeka 

16. november Mednarodni dan strpnosti T. Prudič 

1. december Svetovni dan boja proti AIDSU R. Škamperle 

21. februar Mednarodni dan maternih jezikov S. Kotar 

8. marec Mednarodni dan žena E. Samida 

21. marec Svetovni dan poezije S. Kotar 

22. marec Svetovni dan voda A. Šen 

15. april Svetovni dan mladih prostovoljcev L. Intihar 

23. april Svetovni dan knjige in avtorskih pravic M. Nared 

 

5. Kratko opišite najbolj izviren način obeležitve enega od dnevov iz zgoraj ponujenega 

seznama 

Svetovni dan voda – 22. 3. - Mentorica: Anita Šen 

Učenci izbirnega predmeta Poskusi v kemiji so izvedli kemijsko analizo vodovodnih voda iz 

Rakeka in Planine, ustekleničenih voda, kot so Radenska, Costella, Mercator, Dana, Jana in 

Zala ter vodo iz reke Unice. Ugotovili so, da vse vode vsebujejo nitratne(V) in fosfatne(V) 

ione, vendar njihova količina ne presega mejnih dopustnih vrednosti. Učenci izbirnega 

predmeta Kemija v življenju pa so pripravili dva postopka čiščenja odpadnih voda in 

oblikovali plakat, na katerem je tudi popisni list kemijske analize zgoraj omenjenih voda. 

6. Spremembe, ki so posledica dejavnosti ASPnet na ravni učencev in dijakov, šole in 

skupnosti. 

NA RAVNI UČENCEV: Učenci imajo možnost (v okviru projektov), da se izrazijo na tistih 

področjih kjer so močnejši in razvijajo šibkejša področja. Učenci se seznanjajo z nacionalnimi 

ali mednarodnimi projekti, kažejo večji interes, posledično tudi pogostejše sodelovanje s 



 
 

 

pedagoškimi delavci in vedno večje medsebojno zaupanje. V okviru nacionalnega projekta, ki 

ga vodi naša šola, Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo˝, skrbijo za šolski vrt ter tako 

razvijajo odgovornost in čut za nekaj skrbeti.  Na šoli izpostavljamo učenje mirnega in 

nenasilnega reševanja konfliktov, v katerega so vključeni vsi učenci OŠ. Izkazuje se več 

strpnosti ter samostojnih reševanj konfliktov. Oddelki so med seboj bolj povezavi in 

odgovorni. 

NA RAVNI ŠOLE: Medsebojno sodelovanje pri projektih je prineslo večjo povezanost tako 

med sodelavci kot tudi v odnosu učitelj – učenec. Učitelji med seboj sodelujejo in se tako 

bolje spoznavajo na intelektualni ter osebnostni ravni. Šola pri obeležitvi projektov in 

svetovnih dni diha kot eno, saj je v dejavnosti vključena cela šolska skupnost, glede na svoja 

znanja in interese.  Pedagoško osebje je samo dostopalo do Unesco strani, kjer so bili 

predstavljeni projekti, posledično so se samostojno, v skladu svojimi interesi ter notranjo in 

zunanjo motivacijo odločili, ali želijo sodelovali v določenem projektu. 

NA RAVNI LOKALNE SKUPNOSTI: Živimo v podeželskem okolju in našim učencem ni tuje 

poprijeti za delo. Z urejanjem okolice šole in šolskega vrta, v okviru nacionalnega projekta, ki 

ga vodi naša šola, se  učenci navajajo na uporabo orodja in na primeren odnos do skupne 

lastnine ter odnos do same lokalne skupnosti. Pri urejanju z nami sodelujejo tudi krajani, s 

katerimi organiziramo prireditve. Lokalna skupnost se vedno rada odzove na naše prireditve, 

sodelovanja in morebitne akcije. 

 

TEDEN UMETNOSTI 2021 NA OSNOVNI ŠOLI ''JOŽETA KRAJCA'' RAKEK  

Na naši šoli si pouka in ostalih dejavnosti, ki na šoli potekajo, ne znamo predstavljati brez 

umetnosti. Tako so v šolski jedilnici vedno razstavljeni likovni izdelki učencev predmetne 

stopnje, učenci so vključeni v umetniške izbirne predmete, hkrati pa učitelji tudi v pouk 

pogosto vključimo umetniške vsebine. Ker je bilo letošnje šolsko leto zaradi razmer za naše 

učence precej naporno, smo se na šoli odločili, da učencem zadnje tedne pouka malo 

popestrimo, zato smo se prvič udeležili Tedna umetnosti v šoli in vrtcu, ki je letos potekal 

med 24. 5. in 28. 5. 2021. V tem tednu smo učence še posebej opozorili na pomen umetnosti 

v življenju posameznika in jih spodbujali k temu, da umetnost poiščejo v svojih vsakdanjih 

aktivnostih. Spoznali smo, da je bilo v zadnjem letu v naših življenjih kar precej omejitev, a 



 
 

 

skupaj dokazali, da umetnost in ustvarjalnost naših misli nimata meja. Preživeli smo 

umetniško aktiven teden.  

Učenci 1. razreda so se v okviru kulturnega dne prelevili v umetnike – slikarje in naslikali 

bližnje Cerkniško jezero. Izdelke so razstavili v razredu. Učenci 2. razreda tokrat niso likovno 

ustvarjali, ampak so se pri pouku športa naučili dveh plesov – Ob bistrem potoku je mlin in 

Šuštar polka. Spoznali so tudi nekaj novih izrazov in se seznanili z življenjem prednikov v naši 

domovini. Učenci 5. razreda so razmišljali o pozitivnih lastnostih drug drugega. Vsak učenec 

je na barvni list papirja obrisal svojo roko, jo izrezal in nanjo zapisal svoje ime. Učenci so 

obrise rok prilepili na večji plakat, potem pa so jim sošolci na obrisano roko zapisali pozitivne 

lastnosti, ki jih pri njih opazijo. Ugotovili so, da so razred prijaznih, zabavnih in ''kul'' 

posameznikov, ki so si med seboj različni, a hkrati tudi zelo podobni. Učenci 8. razreda pa so 

v šolski jedilnici pripravili razstavo plakatov, na katere so zapisali svoja spoznanja o aktualnih 

globalnih problemih, do katerih so prišli v okviru raziskovanja le-teh pri pouku državljanske in 

domovinske vzgoje ter etike.  

Zapisala: Marina Klačinski 

Sodelujoče učiteljice: Ana Delak in Tatjana Svet (1. razred), Vida Rovan (2. razred), Marina 

Klačinski (5. razred), Tjaša Prudič (8. razred) 

 
Časopis UTRINKI  

V šolskem letu smo ustvarjali e-šolsko glasilo Utrinki, kjer smo predstavljali dogajanje in utrip 

v našem šolskem prostoru. Učenci in učitelji so na šolski spletni strani dosledno poročali o 

dosežkih učencev na tekmovanjih v znanju, športnih dosežkih, o dogajanju, kulturnih in 

športnih prireditvah ter projektih. Časopis Utrinki so kreirali učenci ob pomoči lektorice 

Silvestre Kotar. 

 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 

V tem projektu gre za promocijski ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije v sektorju 

sadja in zelenjave. Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem 

jedilniku vsakega posameznika in veliko prispevata k ohranjanju zdravja, zato se trudimo k 

dosledni izpeljavi zastavljene sheme. 



 
 

 

Naša osnovna šola sodeluje v evropski shemi razdeljevanja šolskega sadja in zelenjave, s 

finančno podporo Evropske unije, že deseto leto zapored. 

V letošnjem šolskem letu 2020/21 smo začeli z razdeljevanjem sadja in zelenjave z 2. 

septembrom 2020 in končali s 24. majem 2021. Učencem  smo tako med šolskim letom 

ponudili 27 obrokov svežega sadja in zelenjave (jabolka, hruške, jagode, grozdje, kaki vanilija, 

kivi, eko lubenice, lešnike, borovnice, paradižnik, kumare, kolerabo).  

Dodatni obrok sadja in zelenjave je, poleg šolske malice, predstavljal dodano vrednost k 

prehrani otrok. Omenjena živila smo delili enkrat tedensko, ponavadi ob sredah. Učencem 

predmetne stopnje je bilo sadje in zelenjava na voljo v dopoldanskem času, v jedilnici, za 

učence razredne stopnje pa v učilnicah, skupaj s šolsko malico.  

 

Za učence je bil ta obrok brezplačen. 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 (1890 € letno za šolo).  

 

Zaradi epidemije virusa Covid-19, v času od 2. 11. 2020 do 25. 1. 2021, ko so se vrnili v šolo 

učenci 1. triade, nismo izvajali šolske sheme sadja in zelenjave. Z dvakrat tedenskimi 

delitvami v mesecu maju smo porabili vsa sredstva, ki so nam bila na voljo. 

 

Sadje in zelenjavo smo nabavljali od Geaprodukta in LOA d.o.o, Anžeta Boriška, 

Potencialnega inštituta, ki so nam dobavljali sadje in zelenjavo od slovenskih sadjarjev in 

pridelovalcev zelenjave.  

Hkrati z razdelitvami so potekale izobraževalne in promocijske aktivnosti na temo zdrave 

prehrane ter lokalne in ekološke pridelave, v okviru pouka in 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 deveto šolsko leto samostojno nadaljuje projekt 

kot šolski projekt »ŠOLSKI EKO VRT«.  



 
 

 

 

Glavni cilj projekta ostaja enak prejšnjim letom, in sicer skrb za trajnostno razvijanje lastnega 

šolskega ekološkega vrta, ki je in bo še naprej postajal praktična podpora izobraževalnega 

procesa.  

 

V letošnjem šolskem letu smo skušali v okviru pouka, interesnih dejavnosti ter podaljšanega 

bivanja, po načelu trajnostnega kmetijstva, skrbeti in se učiti na šolskem vrtu. 

 

Jeseni so učenci uživali sadeže iz šolskega vrta ter sodelovali pri obdelavi sadežev za 

nadaljnjo obdelavo. Mentorica, gospa Marta Čuk, pa je, ob podpori kuharja, kuharic in 

hišnika, učiteljice gospodinjstva ter učencev, obrala slivo in pripravila sadeže za uporabo 

(sodelovanje s projektom ŠOLSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE in šolskim projektom ŠOLSKI 

EKO VRT). PŠ »Rudolfa Maistra« Unec je tako sodelovala z Notranjskim muzejem, kot del 

razstave Notranjskega muzeja Postojna »Kdor seje, ta žanje: šolski vrtovi na Notranjskem«, 

in razstavo o šolskem vrtu na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec. Jeseni so učenci vrtnarskega 

krožka posadili sejančke Sirijskih hibiskusov. 

 

Povezali smo se z projektom ŠPAJZA 2 in sodelovali pri ureditvi skalnjaka, cvetličnega, 

senčnega in sončnega dela. 

 

V marcu je, v razredih od 1. do 3., potekal naravoslovni oziroma tehniški dan ŠOLSKI EKO 

VRT. Tekom dneva so učenci senzorično spoznavali zelišča, semena, orodja, se navduševali 

nad delom na vrtu in nad rastlinami. Učenci so z zanimanjem aktivno sodelovali pri zasaditvi 

Asimine, ki ga je vodila članica društva Biodinamika Notranjska, gospa Martina Mramor, 

samo zasaditev pa je posnela TV hiša ORON.  

 

V aprilu so učenci spremljali rast jagod (sodelovanje z projektom Las-a Z ROKO V ROKI DO 

KAKOVOSTNE PREHRANE). Jagode so zaščitili pred mrazom, jih v mesecu maju opleli in 

očistili. Gospod hišnik je skuril veje od vrbe, a pri tem je debelejše shranil za obrobo pri 

gozdnem robu, ob otoplitvi pa se je aktiviral tudi vodni zbiralnik. 

 



 
 

 

V maju so učenci spremljali rast jagod in opazovali njihovo cvetenje. Ob otoplitvi so tudi 

odstranili iglice bele jelke ter jagode pokrili z zastirko iz slame. Učenci OPB so posadili ognjič, 

pred tem pa so gredico očistili, jo prekopali, naredili jamice, nato pa posadili ognjič in ga 

obilno zalili. Učenci OPB so izpraznili gredico Sirijskih hibiskusov in jih v učilnici na vrtu zložili 

v platoje. Učeni so sadike pripravili za akcijo darovanja Sirijskega hibiskusa na dan 20. 5. 

(Svetovni dan čebel). Za akcijo pa so učenci tretjega razreda in člani vrtnarskega krožka 

izdelali tudi plakat. Učenci OPB so v okviru sodelovanja s projektom ŠPAJZA 2 opleli potke na 

vrtu ter posadili sončnična semena in hoste v gredico s suhim vodnim motivom. Pripravili so 

tudi gredico z dišečim vratičem, jo opleli, očistili in prekopali ter vanjo posadili Miniaturni 

timijan. Učenci so vedoželjno iskali različne dišeče rastline, jih vonjali in gospo Katjo Tekavec 

z zanimanjem spraševali o njihovem imenovanju.  

 

Učenci so postavili bukova štora na svoje mesto in posadili kalifornijski mak na prazna mesta 

v suhem vodnem motivu, posadili pa so tudi mešanico semen od Amaranta v gredico, ki so jo 

predhodno pripravili, prekopali in očistili.  

 

Kot eden izmed partnerjev projekta ŠPAJZA 2, ki se izvaja v okviru programa LAS Notranjska, 

smo sodelovali z gospo Martino Mramor iz društva Biodinamika Notranjska. Projekt ŠPAJZA 2 

se je v okviru različnih aktivnosti in pridobite na šolskem vrtu povezoval s šolskim projektom 

ŠOLSKI EKO VRT. Projekt ŠPAJZA 2 se je začel 1. 6. 2020 in se končal 30. 6. 2021, projekt 

ŠOLSKI EKO VRT pa se je pričel v septembru 2020 in se zaključil v juniju 2021. Pri projektu 

ŠOLSKI EKO VRT gre za trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki je in bo 

postajal praktična podpora izobraževalnega procesa, zato je zelo pomembno, da se ga v 

naslednjih šolskih letih še nadaljuje, izboljša, nadgradi in oplemeniti.  

 
POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA  
Nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO ZELIŠČA »V starem iščem novo.« 
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 - tema: ZELIŠČA IN PRAZNIKI 

V šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 je na dvajsetih vzgojno-izobraževalnih ustanovah po 

celi Sloveniji potekal, z UNESCO urada potrjen, nacionalni UNESCO projekt VZGAJAMO 

ZELIŠČA »V starem iščem novo.«, s temo ZELIŠČA IN PRAZNIKI.  

 



 
 

 

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 in praznikih, ter poiskati nove oz. posodobljene načine uporabe zelišč. Projekt je 

potekal najprej skozi pogovor na različne načine, primerne razvojni stopnji učencev, nato so 

učenci iskali znanje in izkušnje o zeliščih pri ljudeh v domačem kraju.  

Zelišča so skušali vključiti v različne aktivnosti in 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 poročila poslale šoli koordinatorici projekta – nam, ki smo 

vsa poročila objavili na naši spletni strani, vzgojno-izobraževalnim ustanovam pa poslali 

povezavo.  

Tako smo si lahko vse udeleženke ogledale naše skupno delo in uspehe ter si tudi na tak 

način pridobile nova vedenja oz. znanja in ideje. 

Vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so sodelovale v projektu, so: (po datumu prijave na 

projekt): 

1. OŠ Miren –  PŠ Bilje 
2. Vrtec Pedenjped Ljubljana  
3. OŠ Spodnja Idrija  
4. OŠ Hinka Smrekarja Ljubljana 
5. Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje 
6. OŠ Cirkovce 
7. Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan 
8. Vrtec Galjevica 
9. Biotehniški center Naklo 
10. OŠ Rodica 
11. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana 
12. OŠ Cirila Kosmača Piran 
13. OŠ Marije Vere 
14. OŠ Franca Rozmana Staneta 
15. OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem 
16. Vrtec Sežana – enota Komen 
17. OŠ Turnišče 
18. OŠ Sostro 
19. Knjižnica Kobarid 
20. OŠ »Jožeta Krajca« Rakek s PŠ »Rudolfa Maistra« Unec 

 

 



 
 

 

PROJEKT ŠPAJZA 2 

Podružnična šola »Rudolfa Maistra« Unec drugo šolsko leto samostojno nadaljuje projekt kot 

šolski projekt ŠPAJZA 2, v projekt pa so vpete še druge osnovne šole ter drugi partnerji. 

Podružnična šola Rudolfa Maistra Unec sodi pod Partnerja 7. Projekt financira LAS 

Notranjska (Lokalna akcijska skupina Notranjska).   

 

Glavni cilj projekta ostaja enak prejšnjim letom, in sicer skrb za trajnostno razvijanje lastnega 

šolskega ekološkega vrta, ki je in bo še naprej postajal praktična podpora izobraževalnega 

procesa. 

Cilji se nanašajo na otrokovo odgovornost, hvaležnost ter spoštovanje zemlje, hrane in vseh 

živih bitij. 

  

V letošnjem šolskem letu smo skušali v okviru pouka, interesnih dejavnosti ter podaljšanega 

bivanja, po načelu trajnostnega kmetijstva skrbeti in se učiti na šolskem vrtu. Vse aktivnosti 

se odvijajo z namenom ureditve zapuščenega šolskega vrta. Po končanih aktivnostih bo šolski 

vrt postal odprta učilnica v naravi. Kozolec, ki je na šolskem vrtu, bomo skupaj z učenci 

uporabljali kot dodatno učilnico; tekom projektnih aktivnosti pa bomo tudi povečevali 

medgeneracijska srečanja ter sodelovanje. 

V mesecu juniju 2020 je učiteljica, gospa Marta Čuk, skupaj z učenci ter članico društva 

Biodinamikov, gospo Martino Mramor, izvajala delavnico 1 – Skalnjak: Suh vodni motiv. Na 

pomoč je priskočil gospod hišnik Bojan Šivec, ki je v obstoječem skalnjaku posekal previsoko 

cipreso. Učiteljica, članica društva Biodinamikov ter učenci so obstoječi skalnjak očistili ter 

obstoječe trajnice presadili v gredico v mirovanju na drugi strani vrta. Umaknili so skale iz 

skalnjaka ter izkopali zimzelene, preveč razrasle drevnine ter ostanke okrasnega srobota.  

Učiteljica, gospa Marta Čuk, članica društva Biodinamikov, gospa Martina Mramor ter učenci 

so v mesecu juniju začeli z delom 2. delavnice – Cvetlična gredica: Sončna ter senčna stran. 

Na sončni strani gredice so izkopali obstoječe trajnice in jih presadili v gredico v mirovanju, 

na drugo stran vrta. Opleli so močno zapleveljeno površino. Na senčni strani gredice so 

izkopali trajnice ter sejančke Sirijskih hibiskusov ter jih presadili v manjše lončke, ki se jih bo 

kasneje podarjalo staršem otrok, vaščanom in mimoidočim, na Svetovni dan čebel, v okviru 



 
 

 

projekta Šolski Eko vrt. Gospa Martina Mramor je obrezala močno razrasel obstoječi Sirijski 

hibiskus.  

Učiteljica, gospa Marta Čuk, članica društva Biodinamikov, gospa Martina Mramor ter učenci 

so v mesecu juniju 2020 začeli z delom 5. delavnice – Divja trava. Oblikovali so novo gredico 

na drugi strani vrta pri visoki gredi. Gredo so učenci omejili s cementnimi strešniki. Iz 

površine so odstranili plevel ter prekopali osiromašeno zemljo ter nasuli novo, 

kakovostnejšo. Za zastirko so uporabili pokošeno, posušeno travo.  

V mesecu oktobru 2020 je učiteljica, gospa Marta Čuk, ob pomoči hišnika, gospoda Vilka 

Drobniča, na končni strani vrta izkopala tri globoke luknje za drevesa. Učenci so ob kopanju 

opazovali različne vrste zemlje. Zaradi razglašene epidemije ter dela in učenja na daljavo so v 

luknje zasadili drevesa, zgoraj omenjeni učiteljici in gospod hišnik. Učenci niso bili prisotni. V 

prvo luknjo je bila posajena jablana Topaz, v drugo češnja Burlat. Drevesnice se je pridobilo v 

vrtnariji Najdi. Slednje zapisane aktivnosti spadajo v delavnico 4 – Sadno drevje. 

Učiteljica, gospa Marta Čuk, je v oktobru 2020 nadaljevala z delom delavnice 1 – Skalnjak: 

Suh vodni motiv in na rob obstoječega skalnjaka začela prekopavati zemljo. Naletela je na 

ogromno odpadnega gradbenega materiala, ki je bil nestrokovno zakopan ob prenovi 

Osnovne šole v letu 2004. S prekopavanjem zemlje je nadaljevala v mesecu novembru.  

Učiteljica, gospa Marta Čuk, je v oktobru 2020 nadaljevala z delavnico 2 – Cvetlična greda. 

Oplela je močno zaraslo površino na sončni strani gredice ter na senčni strani gredice 

prekopala celotno površino ter jo oplela trajnostnih plevelov.  

Z delom se je ponovno nadaljevalo v mesecu marcu 2021, ko so se otroci ter učiteljice, z dela 

na daljavo, vrnili v Osnovno šolo.  

V mesecu marcu 2021 je projekt prevzela učiteljica, gospa Katja Tekavec. Delo se je 

nadaljevalo z delavnico 1 – Skalnjak: Suh vodni motiv. Učiteljica, gospa Katja Tekavec; hišnik, 

gospod Vilko Drobnič; učitelj, gospod Damir Pirc; učiteljica, gospa Maruša Hribar ter članica 

društva Biodinamikov, gospa Martina Mramor, so v gredici prekopali zemljo ter jo umaknili 

na rob gredice. Tla so zaščitili s polivinilom ter celotno področje zavarovali s koli in 

opozorilnim trakom. Nato so umaknili obstoječi pesek ter nestrokovno zakopan gradbeni 

material. Delo se je nadaljevalo s pletjem plevela ter odstranitvijo korenin hibiskusa. Hišnik, 



 
 

 

gospod Vilko Drobnič, je izkopal samooplodno češnjo ob robu gredice. Gredico so nato 

prisotni izravnali, v vrtnariji Najdi pa se je pridobilo 20 žakljev 50 l kvalitetne zemlje, ki jo je 

hišnik, gospod Vilko Drobnič, pripeljal na šolski vrt, učiteljica, gospa Katja Tekavec, pa je 

slednjo naročila v vrtnariji Najdi. Novo zemljo se je nasulo v očiščeno gredico. Učiteljica, 

gospa Katja Tekavec; hišnik, gospod Vilko Drobnič ter učitelj, gospod Damir Pirc, so po sredini 

gredice oblikovali suho vodno strugo v obliki črke S. Zemljo so umaknili na levo in desno 

stran grede ter očiščeno sredino zaščitili z dvojno vetiso, ki jo je pridobila učiteljica, gospa 

Marta Čuk, v vrtnariji Najdi. Na položeno vetiso so stresli prodnike, ki jih je pridobila 

učiteljica, gospa Marta Čuk, ob pomoči prejšnjega hišnika, gospoda Bojana Šivca. Ob rob 

prodnikov so slednji prisotni preložili skale, ki jih je pridobila učiteljica, gospa Marta Čuk, ob 

pomoči prejšnjega hišnika, gospoda Bojana Šivca.  Učenci pri zgoraj zapisanem delu niso bili 

prisotni, zaradi razglašene epidemije ter dela na daljavo. V nasprotnem primeru, če bi pouk 

potekal, pa bi delo samo opazovali, saj je bilo prisotnega veliko fizičnega dela in bi bilo delo 

za otroke nevarno in pretežko.  

Konec meseca marca, ko so se otroci vrnili v šolo, se je v skalnjak posadilo veliko trajnic ter 

drugih rastlin. Pri delu je pomagala članica društva Biodinamikov, gospa Martina Mramor. 

Učenci so bili pri zasaditvi prisotni in se učili o novih rastlinah. Po zasaditvi so gredico dobro 

zalili. Trajnice ter druge rože se je zasadilo po načrtu učiteljice, gospe Marte Čuk. V suh vodni 

motiv se je zasadilo: Miscanthus sinensis 'Gracillimus' - Finolistni miskant, trstikovec 

(pridobljeno v vrtnariji Najdi);  Sempervivum tectorum – Navadni netresk, Iris ensata 

(kaempferi) 'Amethyst' - Japonska perunika, Sternbergia lutea - Rumenocvetna sternbergija – 

rumeni žafran, Carex oshimensis 'Evergold' – Šaš, Alchemilla mollis – Mehkodlaka plahtica, 

rosnik; Achillea fillipendulina 'Summer Gold' - Rumeni rman,  Armeria maritima – Navadni 

pečnik (pridobljen v vrtnariji Najdi), Phlox subulata 'Red Wings' - Iglasta plamenka – 

blazinica, Hemerocallis 'Stella d'Oro' - Pritlikava pocvitajoča maslenica, Stachys lanata - 

Volnatec, volnati čišljak; zajčja ušesca terIris sibirica 'Snow Queen' - Bela sibirska perunika. 

Konec meseca marca se je v okviru tehniškega dne, z učenci ter vsemi prisotnimi učiteljicami 

(gospa Maruša Hribar, gospa Katja Tekavec, gospa Monika Derenčin in gospa Nina Granfola) 

ter članico društva Biodinamikov, Martino Mramor, v izkopano luknjo pri koncu šolskega vrta 

(drevesnica) zasadilo drevo – Asimina. Zasaditev je vodila gospa Martina Mramor, slednjo pa 

je posnela TV Hiša Oron. Prispevek se je naložilo na šolsko spletno stran. Gospa Martina 



 
 

 

Mramor je učencem pripovedovala o drevesu Asimini ter jih naučila kako pravilno posaditi 

drevo, kako zanj skrbeti ter v kakšnih pogojih drevo raste. Učenci so pred video objektivom 

aktivno sodelovali, povedali zanimivosti o drevesu – kakšnega okusa so sadeži, kako visoko 

drevo zraste, kako se drevo oprašuje ter kakšno zemljo smo ob zasaditvi uporabili. Drevo se 

je pridobilo v vrtnariji Najdi. Slednje zgoraj zapisano sodi v Delavnico 4 – Sadno drevje, ki se 

je z zasaditvijo Asimine tudi zaključila.  

V mesecu aprilu se je učiteljica, gospa Katja Tekavec, z učenci ter s pomočjo članice društva 

Biodinamikov, gospo Martino Mramor, lotila Delavnice 2 – Cvetlična greda, ki je razdeljena 

na dva dela. Prvi del se nanaša na gredico – sončna stran, drugi del pa se nanaša na gredico – 

senčna stran. V sončno cvetlično gredico se je zasadilo različne rastline, primerne za sončno 

lego. Slednje se je pridobilo na drugi strani vrta v gredici, ki letos miruje. Otroci so aktivno 

sodelovali pri zasaditvi in se zraven učili, zakaj so slednje rastline bolj primerne za sončno 

lego. V sončno cvetlično gredico se je zasadilo:  Zelenolistno ovčjo bilnico - Festuca ovina, 

Škrlatne ameriške slamnike - Echinacea purpurea (pridobljeno v vrtnariji Najdi), volnati čišljak 

ali zajčja ušesca - Stachys lanata, Japonsko peruniko, Pritlikavo pocvitajočo maslenico, 

Rumeni rman - Achillea fillipendulina, ki se ga je iz senčne sončne gredice razdelilo na tri 

dele: prvi del se je posadil v suh vodni motiv, drugi del v sončno stran gredice, tretji del pa v 

gredico, ki letos miruje. Učenci so gredico bogato zalili. Zasaditev je potekala po načrtu 

učiteljice, gospe Marte Čuk.  

Senčno stran gredice so učenci ter učiteljici, gospa Katja Tekavec in gospa Maruša Hribar, 

očistili trajnih plevelov ter vanjo zasadili rastline, primerne za senčno lego. Rastline smo 

pridobili na končni strani vrta, v gredici v mirovanju. Potrebovali smo še hoste, ki jih je pred 

šolo dostavila učiteljica Marta Čuk. Po učiteljičinem načrtu se je zasadilo: iskrivke - Heuchere, 

kresničevje, jelenov jezik - Asplenium scolopendrium/Phyllitis scolopenddrium, rebrenjačo - 

Blechnum spicant, pisani kolmež - Acorus gramineus »Ogon«, dišeči salomonov pečat - 

Polygonatum adoratum, japonsko peruniko, pritlikavo pocvitajočo maslenico. Po zasaditvi so 

učenci gredico bogato zalili ter vanjo enakomerno posuli žagovino, ki jo je pridobila učiteljica 

Marta Čuk. Pred tem se je v gredico nasulo novo kakovostno zemljo, ki jo je v vrtnariji Najdi 

pridobila učiteljica Katja Tekavec.  

V mesecu maju je na šolskem vrtu potekala Delavnica 3 – Zeliščni vrt. V obstoječi vrt se je 

zasadilo miniaturni Timijan - Thymus serpyllum »Coccineum Minor«, ki bo pomembno 



 
 

 

prispeval k obogatitvi zeliščnega vrta. Učenci so površino očistili trajnih plevelov, pazili pa so 

na obstoječa zelišča – Srebrno meliso ter Dišeči vratič. Učiteljici, gospa Katja Tekavec ter 

gospa Maruša Hribar sta učencem pripovedovali o pozitivnih učinkih timijana ter ostalih 

vrtnih zeliščih. Učenci so zelišča prepoznavali po njihovih dobrih lastnostih na telo, po otipu 

ter po vonju. Miniaturni Timijan je učiteljica Katja Tekavec pridobila v vrtnariji Najdi, ob 

predhodni rezervaciji, saj je le-ta težko dobavljiv.  

V mesecu juniju je na šolskem vrtu potekala zadnja, peta delavnica – Divja trava. Ob drugi 

strani vrta, ob visoki gredi, so učenci očistili gredico omejeno s cementnimi strešniki. Še prej 

so iz nje umaknili zastirko. Na očiščeno površino so skupaj z učiteljico Katjo Tekavec potresli 

semena – mešanico trav (Amarant), ki bo privabljala metulje. Gredico so učenci z učiteljičino 

pomočjo dobro zalili. Kasneje bodo lahko opazovali različne trave ter metulje.  

V mesecu juniju so otroci z učiteljičino pomočjo v zeliščnem vrtu obrezali previsoka zelišča 

ter jih sušili pod kozolcem. Kasneje se je slednja zelišča skladiščilo v steklene kozarce ter 

shranilo v šolsko kuhinjo. Zelišča se bo uporabljalo za kuhanje čaja v zimskih mesecih, ki bo 

na otroke blagodejno vplival.  

Kot eden izmed partnerjev projekta ŠPAJZA 2, ki se izvaja v okviru programa LAS Notranjska, 

smo sodelovali z gospo Martino Mramor iz društva Biodinamika Notranjska. Projekt ŠPAJZA 2 

se je v okviru različnih aktivnosti in pridobite na šolskem vrtu povezoval s šolskim projektom 

ŠOLSKI EKO VRT. Projekt ŠPAJZA 2 se je začel 1. 6. 2020 in se končal 30. 6. 2021, projekt 

ŠOLSKI EKO VRT pa se je pričel v septembru 2020 in se zaključil v juniju 2021. Pri projektu 

Špajza 2 gre za trajnostno razvijanje lastnega šolskega ekološkega vrta, ki je in bo postajal 

praktična podpora izobraževalnega procesa, zato je zelo pomembno, da se ga v naslednjih 

šolskih letih še nadaljuje, izboljša, nadgradi in oplemeniti.  

Projekt Špajza 2 je vključeval 5 različnih, poučnih delavnic, ki so bile razdeljene v tri faze: 

  

1. faza traja od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2021 

2. faza je trajala od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021 

3. faza je trajala od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 

 

V prvo fazo sodi  Delavnica 1 – Skalnjak, suh vodni motiv ter Delavnica 4 – Sadno drevje. 

Delavnici nista bila izvedeni v celoti v 1. fazi, saj je bila razglašena epidemija ter je delo 



 
 

 

potekalo na daljavo. Poleg tega so bile vremenske razmere neugodne, zato se je slednji dve 

delavnici preneslo v fazo 2. O prenosu slednjih delavnic v drugo fazo se je dogovorila 

učiteljica, gospa Katja Tekavec z gospo Mihelo Klančar, eno izmed vodilnih nosilcev projekta 

Špajza 2 iz LAS Notranjska.  

 

V drugi fazi se je torej dokončalo delo v Delavnici 1 in Delavnici 4 ter zaključilo z delom 

delavnice 2 – Cvetlična gredica, ki je potekala po načrtu in v časovnem okviru. 

 

V tretji fazi se je po planu izvedla Delavnica 3 – Zeliščni vrt ter Delavnica 5 – Divja trava.  

 

PROJEKT »Z ROKO V ROKI DO KAKOVOSTNE PREHRANE« 

V šolskem letu 2019/2020 je tudi OŠ »Jožeta Krajca« Rakek sodelovala v projektu Z roko v 

roki do kakovostne prehrane.  

Namen projekta je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne 

oskrbe z lokalnimi živili in s tem oblikovati kratke dobavne verige. Javne ustanove, kot je 

osnovna šola, imajo stalno potrebo po kakovostni hrani, zato je namen projekta, da se z 

raznimi aktivnostmi vzpostavi sistem lokalne samooskrbe. Med aktivnostmi je tudi kmetijski 

krožek na osnovnih šolah. Pri tem naj bi učenci pridobili konkretne izkušnje z delom na 

šolskem vrtu.  

Na vrtu OŠ »Jožeta Krajca« Rakek smo 1. 10. 2019 postavili prvo visoko gredo. Njeno 

postavitev je vodila Martina Mramor, članica društva Biodinamika Notranjska. Pri postavitvi 

so pomagali učenci kmetijskega krožka. V spomladanskem času je bilo načrtovano sajenje 

zelišč, vendar le-tega zaradi virusa Covid-19 in daljše bolniške odsotnosti mentorice nismo 

izvedli. Junija je gospa Mramor sama zasadila zelišča.  

 

PROJEKT LAS NOTRAJSKA  

KREATIVNO-USTVARJALNI – šol. leto 2020/21 

Šola je skupaj z zavodom ORON že v lanskem šolskem letu sodelovala v projektu Kreativno-

ustvarjalni pod okriljem LAS Notranjska. Zavod ORON nam je zagotovil profesionalno 

opremo za snemanje in obdelovanje videov. V šoli smo nadaljevali z izvajanjem medijskega 

krožka, utečeni ekipi tretje triade pa se je pridružilo kar nekaj šestošolcev, skupaj je krožek 



 
 

 

redno obiskovalo 11 učencev. Tudi letos smo sodelovali z mentorjem Mihom Razdrihom, ki 

je z nami delil svoje obširno znanje. 

Učenci so se najprej dobro spoznali z opremo, nato pa spoznali osnovne zakonitosti 

snemanja intervjuja. Že na prvem srečanju smo posneli nekaj intervjujev in kaj kmalu smo 

spoznali, da je dobra priprava na snemanje, v celotnem procesu intervjuvanja, verjetno 

najpomembnejša.  

Povezali smo se z vrtnarskim krožkom in posneli delo otrok na šolskem vrtu na Uncu. 

Posnetke, skupaj s posnetki razstave “Kdor seje, ta žanje: šolski vrtovi na Notranjskem”, so 

starejši udeleženci zmontirali in nastal je posnetek, ki služi kot virtualni sprehod po razstavi. 

Nato nas je prekinila epidemija, ki je prinesla šolanje na domu. V času do meseca maja smo 

bili manj aktivni, nato pa smo se zopet začeli sestajati v nekoliko okrnjeni (vendar bolj 

zagnani) zasedbi šestih učencev. Posneli smo kulturno dogajanje na šoli, snemali smo 

intervjuje, o dogajanju smo tudi poročali, na koncu pa smo posnetke tudi montirali. 

Učenci so pridobili nova tehnična znanja in kompetence, kar pomeni, da bodo ob zaključku 

projekta lahko samostojno uporabljali opremo in suvereno montirali posnetke.  

 

PROJEKT ERASMUS+ INCLUSIVE LEARNING WITH HIGH EXPECTATIONS 

V tem šolskem letu so projektni tim sestavljale naslednje članice: Tjaša Prudič, Anja Šircelj 

Istenič, Urška Lužar, Edina Samida in Urška Drobnič (koordinatorka). 

Septembra 2020 smo želeli izvesti izmenjavo učiteljev na Švedsko, ki pa je morala biti 

odpovedana zaradi negotovih razmer povezanih z epidemijo COVID-19 in posledično 

odsvetovanih potovanj v tujino.  

Za lažje obveščanje smo imeli na MS Teams eno skupino Erasmus+ za sodelujoče učence in 

drugo za sodelujoče učitelje, kjer smo objavljali zapisnike sestankov, načrtovali dejavnosti, se 

sproti dogovarjali, dopolnjevali, obveščali.  

Z učenci, ki so bili povabljeni k sodelovanju v projektu, smo na virtualnih srečanjih spoznali 

portal eTwinning, pripravili svoj avatar in svoj opis v angleščini, ki smo ga nato objavili na 

eTwinning in povabili učence, da se seznanijo z vrstniki s partnerskih šol. 

16. novembra smo v sklopu obeležitve dneva strpnosti povabili gosta Darka Đurića, športnika 

invalida, s ciljem osveščanja učencev o vključenosti oseb s posebnimi potrebami.  

V času izobraževanja na daljavo so imeli sodelujoči učenci še eno srečanje in pod 

mentorstvom Anje Šircelj Istenič izdelali svoj akrostih – na vsako črko svojega imena so 



 
 

 

zapisali pridevnik, dejavnost ali predmet, ki jih zaznamuje, opisuje in še likovno oblikovali 

zapise, ki smo jih dodali na eTwinning. 

Pred koncem leta 2020 smo se, po navodilih nacionalnih agencij, morali odločiti, na kakšen 

način bomo, zaradi ali kljub epidemiji, izvajali načrtovane dejavnosti. Možnost, da projekt 

podaljšamo v naslednje šolsko leto ni prišla v poštev, saj se je na koordinatorski organizaciji s 

tem šolskim letom zaključilo izvajanje programa šolanja učencev 7. – 9. razreda, 

koordinatorstva pa ni mogoče prenesti na drugo organizacijo. Odločili smo se izmenjavo 

učiteljev izvesti na daljavo, torej virtualno, med tem ko smo sprva še upali, da bo izmenjava 

učencev pred koncem šolskega leta mogoča v živo. 

 

VIRTUALNA IZMENJAVA UČITELJEV 

V dogovoru z glavnim koordinatorjem je naša šola prevzela organizacijo virtualnega 

izobraževalnega dogodka za učitelje (Learning, teaching and training): izvedli smo vse 

potrebno v slogu mednarodne konference: skupen program, spletno prijavo, spremljavo 

udeležbe na konferenci, zagotavljanje diseminacije v lokalnih medijih. Pri tem je bila poleg 

učiteljske ekipe, ki je pripravila vsebinske prispevke, izjemnega pomena tehnična podpora 

računalničarja (Jan Jenček) in ROID (Sandra Palcich). 

Po navodilih nacionalnih agencij smo načrtovali program konference za 3 dni po 6 delovnih 

ur. Zaradi zunanjih izvajalcev je konferenca potekala v delih:  

- 5. 2. 2021 (3 ure),  

- 29. 3. 2021 (6 ur), 

- 30. 3. 2021 (6 ur),   

- 31. 3. 2021 (3 ure). 

Zunanja predavatelja: 

- Dr. Leonida Zalokar, ravnateljica Strokovnega centra Planina 

- Albin Falkmer, direktor za stike z javnostjo v švedskem podjetju Samhall, ki zaposluje 

ljudi s posebnimi potrebami  

Članice projektnega tima in druge učiteljice naše šole so za konferenco pripravile naslednje 

prispevke: 

- Učenci s posebnimi potrebami, delo z UPP na OŠ Rakek (Tjaša Prudič, Anja Šircelj 

Istenič) 



 
 

 

- Tabor doživljajske pedagogike (Tjaša Prudič) 

- Bal-a-vis-x (Edina Samida) 

- Področje kemije – kontinuiteta dela z otroki od OPB do 9. razreda (Anita Šen) 

- Govorno jezikovne motnje in vaje izvršilnih funkcij (Urška Lužar) 

- Predstavitev Erasmus+ projekta STEM (Petra Mikše) 

Za učitelje, ki niso imeli možnosti prisluhniti predstavitvam v sklopu konference ali so želeli 

vsebine slišati v slovenščini, so/bodo po spletu skupaj s partnersko šolo Miroslava Vilharja 

Postojna ponujene naslednje delavnice:  

- Uporabnost treninga izvršilnih funkcij – za motivacijo, pozornost, spomin in 

samostojnost otrok (Urška Lužar) – 24. 5. 2021 

- Dvodnevni tabor po načelih doživljajske pedagogike (Tjaša Prudič) – 1. 6. 2021 

- Tačke pomagačke v šoli (Mateja Kocjančič, Saša Pivka – OŠ Miroslava Vilharja 

Postojna) – 9. 6. 2021 

- Brain Gym (Janja Vilar – OŠ Miroslava Vilharja Postojna) – avgust/september 2021 

Članice šolskega tima so po konferenci izpolnile vprašalnik glede učinkov izobraževanja. Na 

vprašanje, kaj so pridobile, so navedle, da so poglobile svoja znanja na področju dela z otroki 

s posebnimi potrebami, razvile so se zamisli za nadaljnje delo, čutijo nov zagon za uvajanje 

sprememb, napredovale pa so tudi v rabi angleščine. Pri švedskem izobraževalnem sistemu 

učitelji opažajo večjo mero inkluzije otrok s posebnimi potrebami v vsakodnevne dejavnosti 

redne šole, hkrati pa možnost umika izven razreda, večjo podporo spremljevalcev in 

pomočnikov učencem s posebnimi potrebami ter šolsko pohištvo, ki je delno prilagojeno 

različnim potrebam učencev, opažajo pa tudi več posluha za posameznika in manj strogih 

pravil ter zakonodaje. Sodelujoče učiteljice opažajo, da je slovenski izobraževalni sistem bolj 

strukturiran in sistematičen, a tudi bolj tog. Vrhunce konference predstavljajo deljene dobre 

prakse, prikazani primeri inkluzije v okolju, ter prispevek s terapevtskimi psi. V svojo 

vsakdanjo prakso bodo učiteljice lahko prenesle praktične metode dela, socialne igre in vaje 

za korekcijo specifičnih motenj ter ideje za izvajanje pouka. 

 

VIRTUALNA IZMENJAVA UČENCEV 

Zaradi tretjega vala epidemije smo tudi izmenjavo učencev zastavili kot virtualni dogodek. 

Krovno organizacijo je prevzel glavni koordinator. Cilje smo morali delno prilagoditi, saj 



 
 

 

razvijanja samostojnosti v tujem okolju nismo mogli ponuditi. V dejavnosti smo vključili vse 

učence 7. in 8. razreda in v dneh 2. in 3. 6. 2021 izvedli naslednje dejavnosti: 

- predstavitev sodelujočih šol – naša šola se je predstavila s kratkim filmom, ki so ga v 

veliki meri pripravile učenke 7. in 9. razreda 

- spoznavanje partnerske države (geografija, zgodovina, narava, znani ljudje, tradicija, 

prazniki, hrana, proizvajalci, druge značilnosti in znamenitosti) 

- konverzacija z vrstniki s Švedske z namenom spoznavanja partnerske države 

- novinarska delavnica 

- priprava značilnega švedskega peciva  

- socialne igre 

- vaje za trening izvršilnih funkcij 

- poustvarjanje švedske popularne glasbe  

- kviz o Švedski (oziroma Sloveniji) 

- čiščenje okolice, pobiranje odpadkov in ustrezno ločevanje odpadkov 

- recikliranje oziroma nadaljnja uporaba zbranih odpadkov (kovine, les) 

- racionalna raba naravnih virov (voda) 

- invazivne rastline v naravnem okolju 

- opazovanje matematičnih razmerij v naravi (1:1,6 = zlati rez) 

- izdelava spominskih magnetkov iz ostankov lesnega materiala 

- spletno video poročanje o delu na šolah  

 

Učencem s posebnimi potrebami in manj možnostmi smo v trenutnih razmerah ponudili 

nekaj dodatnih možnosti vključenosti, z njimi razvijali višje ravni znanja in ozaveščenosti, jim 

približali rabo angleščine v pristnih situacijah in jim odprli vrata v mednarodno sodelovanje, 

da bi se v njihovi prihodnosti po tej poti lažje podali sami. 

 

DISEMINACIJA 

O izvajanju dejavnostih smo sproti pisali članke, ki smo jih objavljali predvsem na šolski 

spletni strani, na portalu eTwinning, v lokalni publikaciji Slivniški pogledi, po en prispevek pa 

tudi na portalu Notranjska.si in v Notranjskih novicah. 

 

 



 
 

 

KRONOLOŠKI PREGLED DEJAVNOSTI v šolskem letu 2020/21 

 

Datum Dejavnost Vrsta 

dejavnosti 

Deležniki Izvajalec 

21. 8. 2020 Sestanek šolskega tima  Šolski tim, 

vodstvo 

 

14. 9. 2020 Valorizacijska konferenca Izobraževanj

e –udeležba 

Urška 

Drobnič 

CMEPIUS  

15. 9. 2020 Sestanek šolskega tima  Šolski tim, 

vodstvo 

 

22. 10. 2020 eTwinning, avatar Delavnica na 

daljavo 

Sodelujoči 

učenci 

Urška Drobnič 

3. 11. 2020 Sestanek vseh partnerjev  Koordinator

j, vodstvo 

 

4. 11. 2020 Sestanek šolskega tima  Šolski tim, 

vodstvo 

 

5. 11. 2020 Objava v Slivniških 

pogledih: Izmenjave 

prestavljene, sodelovanje 

po spletu 

Članek  Urška Drobnič 

16. 11. 2020 Obeležitev dneva 

strpnosti, predavanje 

Spletno 

predavanje 

Učenci 7. – 

9. razreda 

Tjaša Prudič, 

Urška Lužar 

Darko Đurić 

16. 11. 2020 Sestanek razširjenega tima 

(Rakek in Postojna) 

 Šolski tim, 

vodstvo 

 

17. 11. 2020 Sestanek vseh partnerjev  Koordinator

j, vodstvo 

 

23. 11. 2020 Sestanek šolskega tima  Šolski tim, 

vodstvo 

 

30. 11. 2020 Sestanek razširjenega tima  Šolski tim, 

vodstvo 

 



 
 

 

5. 12. 2020 Članek v Slivniških 

pogledih 

  Urška Lužar 

13. 12. 2020 Obeležitev dneva svete 

Lucije 

Spletni video 

posnetek 

Učenke 

pevke MPZ 

Tina Milavec 

14. 12. 2020 Sestanek vseh partnerjev  Šolski tim, 

vodstvo 

 

15. 12. 2020 Objava na spletnem 

portalu Nortanjska.si: 

Predpraznični nastop na 

daljavo 

Prispevek: 

članek in 

fotografija 

 Urška Drobnič  

21. 12. 2020 Sestanek šolskega tima  Šolski tim, 

vodstvo 

 

21. 12. 2020 Tradicionalni švedski 

praznični piškoti 

Spletni video 

posnetek 

postopka, 

recept 

Učenci 

predmetne 

stopnje – 

izbirno 

Urška Drobnič  

23. 12. 2021 eTwinning – opis Delavnica na 

daljavo 

Sodelujoči 

učenci 

Urška Drobnič 

5. 1. 2021 Objava v Slivniških 

pogledih: Predpraznični 

nastop na daljavo 

Članek, 

fotografija 

 Urška Drobnič 

11. 1. 2021 Sestanek vseh partnerjev  Koordinator

j, vodstvo 

 

18. 1. 2021 Sestanek vseh partnerjev  Šolski tim, 

vodstvo 

 

28. 1. 2021 Akrostih Delavnica na 

daljavo 

Sodelujoči 

učenci 

Anja Šircelj 

Istenič  

5. 2. 2021 Objava v Slivniških 

pogledih: Erasmus+ za 

večjo vključenost in boljše 

rezultate 

Članek  Urška Drobnič 



 
 

 

5. 2. 2021 Virtualna izmenjava 

učiteljev  

Spletna 

konferenca 

Šolski tim, 

vodstvo, 

učitelji 

- Dr. Leonida 

Zalokar  

- Albin Falkmer 

Februar 2021 Priprava video 

predstavitve naše šole 

Snemanje, 

montaža 

Urška 

Drobnič 

Učenke 7. b in 

9. a 

17. 2. 2021 Sestanek vseh partnerjev  Koordinator

ji 

 

5. 3. 2021 Objava v Slivniških 

pogledih: Mednarodna 

izmenjava znanja in 

primerov dobre prakse 

Članek, 

fotografija 

 Urška Drobnič 

8. 3. 2021 Sestanek šolskega tima  Šolski tim, 

vodstvo 

 

10. 3. 2021 Sestanek vseh partnerjev  Koordinator

ji 

 

25. 3. 2021 Srečanje učencev s 

Švedskimi vrstniki 

Virtualno 

srečanje 

Učenci 7. b  Urška Drobnič 

29. – 31. 3. 

2021 

Virtualna izmenjava 

učiteljev  

spletna 

konferenca 

Šolski tim, 

učitelji 

Šolski tim, A. 

Šen, P. Mikše 

7. 4. 2021 Sestanek šolskega tima  Šolski tim, 

vodstvo 

 

14. 4. 2021 Sestanek vseh partnerjev  Šolski tim, 

vodstvo 

 

5. 5. 2021 Objava v Slivniških 

pogledih: Mednarodno 

sodelovanje daje rezultate 

Članek, 

fotografija 

 Urška Drobnič 

6. 5. 2021 Sestanek šolskega tima  Šolski tim, 

vodstvo 

 

11. 5. 2021 Sestanek vseh partnerjev  Šolski tim, 

vodstvo 

 

24. 5. 2021 Sestanek vseh partnerjev  Koordinator  



 
 

 

j, U. Lužar 

24. 5. 2021 Uporabnost treninga 

izvršilnih funkcij – za 

motivacijo, pozornost, 

spomin in samostojnost 

otrok 

Spletna 

delavnica 

Učitelji naše 

šole in OŠ 

Miroslava 

Vilharja 

Postojna 

Urška Lužar 

31. 5. 2021 Sestanek razširjenega 

šolskega tima 

 Šolski tim, 

M. Nared 

 

1. 6. 2021 Dvodnevni tabor po 

načelih doživljajske 

pedagogike 

Spletna 

delavnica 

Učitelji naše 

šole in OŠ 

Miroslava 

Vilharja 

Postojna 

Tjaša Prudič 

2. in 3. 6. 

2021 

Virtualna izmenjava 

učencev – dva dneva 

dejavnosti 

Delavnice, 

mentorstvo 

Šolski tim, 

M. Nared, P. 

Mikše, S. 

Palcich, A. 

Šen, I. Peteh 

Kranjc, P. 

Remškar 

Učenci 7. a, 7. 

b, 8. a, 8. b 

9. 6. 2021 Tačke pomagačke v šoli Spletne 

predstavitve 

Učitelji naše 

šole in OŠ 

Miroslava 

Vilharja 

Postojna 

Mateja 

Kocjančič, Saša 

Pivka – 

učiteljici na OŠ 

Miroslava 

Vilharja 

Postojna 

30. 6. 2021 Poročilo o projektu  Vodstvo koordinatorka 

2. 7. 2021 Predstavitev projekta za 

pedagoški zbor 

Predstavitve Učitelji Urška Drobnič 

Pričakovano Objava v Slivniških Članek, Učenci mentorica 



 
 

 

5. 7. 2021 pogledih: 

- Virtualna izmenjava s 

Švedsko 

 

- Zaključek mednarodnega 

projekta 

fotografije novinarske 

delavnice  

 

Maruša Nared; 

 

 

Urška Drobnič 

? Objava v Notranjskih 

novicah 

Članek, 

fotografije 

 Urška Drobnič 

junij – 

september 

2021 

Končno poročilo o projektu  Koordinator

ji 

EU, CMEPIUS 

avgust/septe

mber 2021 

Brain Gym Predstavitev/

delavnica 

Učitelji naše 

šole in OŠ 

Miroslava 

Vilharja 

Postojna 

Janja Vilar, 

učiteljica na 

OŠ Miroslava 

Vilharja 

Postojna 

 

Načrtovana je tudi priprava strokovnega članka.  

Evalvacija celotnega projekta bo potekala v sklopu šolskega tima in na ravni vseh sodelujočih 

šol do oddaje končnega poročila, septembra 2021.     

 

PROJEKT OBJEM 

V šolskem letu 2020/2021 smo bili v četrtem, predzadnjem letu, projekta OBJEM. V šolskem 

letu 2020/2021 sva bili na projektu OBJEM zaposleni dve osebi, in sicer Tjaša Prudič (20 %) in 

Silvestra Kotar (10%).  

 

Silvestra Kotar  

- celovito načrtovanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov oz. praks, 

kolegialne hospitacije - 6.A, 6.B, 9.A, 9.B  



 
 

 

- povezovanje učiteljev, ki poučujejo slovenščino – vertikala (predstavitev projekta 

OBJEM, gradnikov bralne pismenosti, razmišljanje o bralni pismenosti, kolegialne 

hospitacije, širjenje dobre prakse) 

- promocija projekta  

- druge dejavnosti v zvezi s projektom  

Tjaša Prudič  

- vodenje in koordiniranje aktivnosti pri analizi stanja na VIZ,  

- celovito načrtovanje in implementacija pedagoških strategij, pristopov oz. praks, 

kolegialne hospitacije – 7.B, 8.B 

- koordinacija in vodenje sestankov šolskega projektnega tima (organizacija, priprava, 

izvedba, poročanje) 

- udeležba na sestankih razvojnega tima projekta OBJEM, vodij šolski projektnih timov 

in izobraževanjih, ki jih pripravljajo konzorcijski partnerji 

- izvajanje in merjenje specifičnih kompetenc učencev, sodelovanje pri evalvaciji 

kompetenc učencev in evalvaciji projekta 

- promocija projekta  

- druge dejavnosti v zvezi s projektom  

 

ČLANICE ŠOLSKEGA PROJEKTNEGA TIMA 

V šolskem letu 2020/2021 so bile članice projektnega tima: Tjaša Prudič, Silvestra Kotar, Lea 

Sterle, Vida Rovan, Polona Klopčič, Irena Peteh Kranjc, Sandra Palcich, Marina Klačinski, Anja 

Šircelj Istenič, Maruša Nared in ravnateljica, mag. Anita Knez. 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

Članice šolskega projektnega tima so na sestankih načrtovale delo in aktivnosti za dvig ravni 

bralne pismenosti in si zastavile skupno raziskovalno vprašanje, ki nam je bilo v pomoč pri 

delu. S katerimi aktivnostmi ob uporabi različnih učnih gradiv in/ali učnih pripomočkov 

obogatiti učenčevo besedišče in izboljšati nivo razumevanja?  

Nato pa smo znotraj skupnega raziskovalnega vprašanja iskale boljše aktivnosti za svojo 

poučevalno prakso, ki predvsem spodbujajo dvig bralne pismenosti. Zastavile smo si 

naslednja individualna raziskovalna vprašanja:  



 
 

 

• Tjaša P.  - Kako, s katerimi strategijami, povečati aktivnost učencev ob uporabi učnih 

gradiv? (6.A, 6.B) 

• Marina K. - Kako z izbiro različnih besedil in poustvarjalnih nalog pri pouku književnosti 

učence motivirati za branje in izboljšati razumevanje prebranega? (5.A) 

• Polona K. - Kako z zapisanimi navodili gibalnih nalog izboljšati razumevanje prebranega? 

(9.A, 9.B – dekleta)  

• Irena P. K. - Kako učence vzpodbuditi, da bodo ob sliki/poskusu/modelu tvorili besedilo z 

naravoslovno terminologijo? (6.A, 6.B, 7.B) 

• Vida R. - S katerimi aktivnostmi bom vzpodbudila učence 2. razreda, da bodo usvajali in 

širili besedišče različnih predmetnih področij ter razumeli prebrana besedila? (2.A) 

• Silvestra K. - Ali uporaba osnovnih BUS vpliva na samostojnost in motiviranost učencev 

pri sprejemanju kateregakoli prebranega besedila ter posledično na boljše razumevanje 

teh besedil? (6.A, 6.B, 9.A, 9.B) 

• Sandra P. - S katerimi aktivnostmi pri pouku matematike izboljšati učenčevo 

razumevanje kompleksnejših navodil? (7.B) 

• Lea S. - Kako povečati izposojo knjig v tretji triadi? (III. triada) 

• Anja Š. I. – Katere aktivnosti pomembno vplivajo na širjenje besedišča učencev, sklepanje 

razumevanja besedišča in stalnih besednih zvez? (9.R) 

• Maruša N. - V kolikšni meri metoda NTC vpliva na motivacijo za delo z besedili? (7.A, 7.B) 

 

AKTIVNOSTI IN ZAPISI DEJAVNOSTI 

Glede na zastavljeno raziskovalno vprašanje, so članice v svojo poučevalno prakso vnašale 

različne aktivnosti in dejavnosti, ki so pripomogle k dvigu ravni bralne pismenosti, predvsem 

so več časa posvečale razumevanju prebranega, besedišču, odzivu na besedilo in tvorjenje 

besedil ter motivaciji za branje. Skupno tem dejavnostim je bilo, da so bile bolj skrbno 

načrtovane v skladu z načeli formativnega spremljanja, učenci so bili v teh dejavnostih 

aktivni, uporabljali so različna besedila, večkrat je prišlo do medpredmetnega sodelovanja … 

Članice so nekaj izvedenih aktivnosti zapisale kot primer dobre prakse in jih delile v spletni 

učilnici projekta OBJEM.  

 

 

 



 
 

 

KOLEGIALNE HOSPITACIJE 

Tudi v letošnjem letu smo nadaljevale s kolegialnimi hospitacijami, in sicer smo imele 

možnost spremljati uro, se o videnem pogovarjati in se učiti druga od druge kar štirikrat. Uro 

smo spremljale pri Silvestri Kotar, Tjaši Prudič, Poloni Klopčič in Ireni Peteh Kranjc.  

 

SESTANKI ŠOLSKEGA PROJEKTNEGA TIMA 

V letošnjem šolskem letu smo se sestale devetkrat (14. 9. 2021, 14. 10. 2020, 11. 9. 2020, 16. 

12. 2020, 6. 1. 2021, 10. 2. 2021, 10. 3. 2021, 13. 5. 2021 in 1. 7. 2021). Na sestankih smo se 

učile druga od druge, evalvirale do sedaj opravljeno delo v skladu z zastavljenim 

raziskovalnim vprašanjem, si delile znanja iz usposabljanj, premišljale o aktivnostih, ki 

pripomorejo k dvigu ravni bralne pismenosti, načrtovale skupne aktivnosti ter razmišljale o 

modelu dviga ravni bralne pismenosti, ki ga lahko prenesemo na celotno šolo.  

 

USPOSABLJANJA 

Udeležile smo se spodnjih usposabljanj in si na sestankih šolskih projektnih timov delile 

pridobljena znanja.  

• Medpredmetnost in načrtovanje (6. 10. 2020)  

• Gradnik tekoče branje (21. 10. 2020)  

• Gradnik razumevanja bralnega gradiva in multimodalnost (18. 11. 2020) 

• Gradnik glasovno zavedanje (2. 12. 2020)  

• Priložnost poučevanja s ŠK (8. 12. 2020)  

• Medpredmetno povezovanje s knjižnico z vidika učitelja/strokovnega delavca (12. 1. 

2021)  

• Razumevanje besedil in postavljanje vprašanj pri pogovoru z otroki v vrtcu in 1. VIO (13. 

1. 2021)  

• Zakaj imajo lahko tudi neumetnostna besedila več pomenov (19. 1. 2021) 

• Branje kot preživetvena strategija (26. 1. 2021)  

• Kvalitetna šolska knjižnica (9. 2. 2021)  

• Pomen socialnozvrstnega glasovnega zavedanja pri razumevanju besedila in odzivu na 

besedilo od vrtca do srednje šole (7. 4. 2021)  

• Jezikovno vključevanje otrok/učencev/dijakov, govorcev slovenščine kot drugega tujega 

jezika  



 
 

 

• Govorno nastopanje v vrtcu, razredu (12. 5. 2021)  

• Vpliv skupnega branja na zgodnjo pismenost otrok (26. 5. 2021) 

 

MREŽENJE 

V letošnjem šolskem letu smo se povezovale tudi šole, ki sodelujemo v projektu OBJEM, v t. i. 

mreženju šol. V naši mreži so poleg naše še naslednje šole: OŠ Škofja Loka – Mesto, OŠ 

Ljubečna, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Vransko – Tabor.  

V mreži smo se srečali trikrat, in sicer 10. 12. 2021, 13. 4. 2021 in 18. 5. 2021. Na letošnjem 

mreženju šol smo imeli dve predstavitvi. Svoje delo sta predstavili Tjaša Prudič in Polona 

Klopčič, drugo srečanje v mreži pa je vodila naša šola.  

 

OSTALE AKTIVNOSTI 

Sodelovali smo v aktivnostih Nacionalni mesec skupnega branja in Teden pisanja z roko ter 

obeležili svetovni dan maternega jezika, svetovni dan poezije in dan knjige.  

V letošnjem letu je bilo vzpostavljeno dobro povezovanje strokovnega aktiva učiteljic 

slovenščine.  

 

MINUTKA ZA JEZIK – Silvestra K. je na sestankih strokovnih delavcev spodbujala k ustrezni 

rabi pravopisa in slovnice. Minutka za jezik je bila odlično sprejeta, predstavljeno gradivo pa 

je dostopno vsem strokovnim delavcem šole v spletni mapi OBJEM.  

 

POGLED NAPREJ 

V zaključnem letu projekta OBJEM želimo pridobljena znanja, preizkušene aktivnosti in 

zaznane dobre aktivnosti, ki spodbujajo bralno pismenost naših učencev, preoblikovati v 

model spodbujanja bralne pismenosti. Želimo vključiti vse strokovne delavce šole in se 

povezati, saj je bralna pismenost naših učencev skrb prav vseh.  

 



Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek 
Partizanska 28, 1381 Rakek 
 
Tel: 01 705 25 10 
Faks: 01 705 12 08 
e-naslov: os.rakek@guest.arnes.si 

 
 
RAZVOJNA NALOGA: Varno in spodbudno učno okolje – Ustvarjanje učnih 

okolij za 21. stoletje 

S šolskim letom 2020/2021 se je Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek vključila v 3-letno 

razvojno nalogo Varno in spodbudno učno okolje – Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, ki 

poteka v organizaciji Zavoda RS za šolstvo. Šolski tim sestavljamo Monika Derenčin (vodja), 

mag. Anita Knez, Edina Samida, Ana Delak in Nina Granfola.  

 

Ključni cilji razvojne naloge so:  

• poglobiti zavedanje o pomenu dobre klime in počutja (na ravni kolektiva in razreda, na 

ravni skupine in posameznika); 

• okrepiti veščine vodenja razreda za dobro vključenost učencev in zmanjšanje 

vedenjskih težav;  

• izpopolniti lastno čustveno in vedenjsko pismenost (komunikacijske veščine, 

uravnavanje čustev) z namenom krepitve različnih oblik čustvenega in socialnega 

učenja tudi pri učencih; 

• seznaniti se z razlogi neželenega vedenja učencev in uriti strategije za preprečevanje 

ter za soočanje z njim (4 R ter ABC model); 

• spoznati protokol za ravnanje v primeru nasilja ter razliko med nasiljem in konflikti; 

• osvojiti temeljne veščine moderiranja skupinskih procesov in jih preizkušati v 

kolektivu; 

• v svoji V-I ustanovi podpreti sistematičen pristop h graditvi varnega in spodbudnega 

učnega okolja. 

• V šolskem letu 2020/2021 je potekal prvi del razvojne naloge – izobraževanje članic 

tima (8 ur v vsakem modulu) in prenos temeljnih spoznanj na šolski kolektiv. 

   

1. modul: ODNOSI, POČUTJE IN SPODBUDNA ODLOČNOST 

V okviru modula smo spoznavali pomen dobrega stika za dobre odnose in za izgradnjo 

zaupanja dobrih odnosov ter vpliv na učno zavzetost. Razmišljali smo o pomenu dobrega 

sodelovanja, v kolektivu izvedli lestvico počutja  in oblikovali bonton s skupnimi dogovori. 
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2. modul: ČUSTVENO IN SOCIALNO UČENJE TER EMPATIJA 

Ozavestili smo pomen socialnega in čustvenega opismenjevanja ter v pouk na celotni šolski 

vertikali umeščali aktivnosti za spodbujanje omenjenih veščin (socialne igre, nenasilna 

komunikacija, empatija, povezovalci …). 

 

3. modul: NEŽELENO VEDENJE: RAZLOGI, PREPREČEVANJE IN UKREPANJE   

V tem modulu smo spoznali razloge za neželeno vedenje in pomen ustrezne izbire reakcij. 

Predstavljena sta bila ABC- in 4 R-model, ki smo ju članice tima preizkušale v praksi.  

 

4. modul: PODPIRANJE PROCESOV V KOLEKTIVU IN NAČRTOVANJE NA RAVNI POUKA IN 

ŠOLE 

*še poteka 

Modul je namenjen povezovanju znanj, veščin, pristopov, vaj in orodij, ki smo jih pridobili v 

prejšnjih treh, v celovito strategijo na ravni šole v podporo varnemu in spodbudnemu 

učnemu okolju. Oblikovali bomo strategijo za spodbujanje VSUO, ki jo bomo udejanjali v 

naslednjih šolskih letih.  

 

Z namenom prenosa vsebin na kolektiv smo članice tima v storitvi OneDrive oblikovale 

posebno mapo, v katero nalagamo gradiva, predloge za aktivnosti, literaturo in učitelje tako 

spodbujamo k sodelovanju.  

V okviru 2. modula smo razrednikom tri zaporedne tedne pošiljale izzive VSUO. Šlo je za 

opise kratkih (približno 20-minutnih) dejavnosti (čustveno in socialno opismenjevanje, 

nenasilna komunikacija), ki so jih izvedli s svojimi učenci (v okviru pouka, DSP, na razrednih 

urah …) in po tem oddali kratko refleksijo.  

Šolske prostore smo polepšali z motivacijskimi napisi. Na stopnice smo nalepili kratke opise 

vrednot našega vsakdana, šolske hodnike pa krasijo barvni oblački, ki učence in zaposlene 

spodbujajo k drobnim dejanjem, s katerimi lahko marsikomu polepšamo dan.  

Na šolski spletni strani smo oblikovali stransko rubriko, v katero vsak teden zapišemo kratko 

motivacijsko misel, za katero želimo, da spremlja obiskovalce naše spletne strani.  

V letni delovni načrt naše šole, za leto 2021/2022, smo že zapisali temeljna izhodišča, na 

podlagi katerih bomo v prihodnjem letu načrtovali aktivnosti za oblikovanje še bolj varnega 

in spodbudnega učnega okolja. Vsebine (čustveno opismenjevanje, reševanje konfliktov, 
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razvijanje zdrave samopodobe in odgovornosti …) se deloma pokrivajo z dosedanjim delom 

šolske svetovalne službe, zato smo jih večinoma le dopolnili.   

 

PROJEKT PROSTOVOLJSTVO 

V šolskem letu 2020/21 je bilo delo na področju prostovoljstva usmerjeno predvsem k 

pomoči učencem pri delu na daljavo. Zaposleni na naši šoli so veliko časa posvetili iskanju 

rešitev za nastale težave, tako v smislu tehnične podpore, podpore na učnem področju in 

premagovanju psihosocialnih stisk. Poskušali smo vzpostaviti tudi stik z DEOS Cerknica, 

vendar nismo dobili odziva. Želeli smo dobiti stike za dopisovanje po klasični pošti, vendar 

neuspešno. V začetku šolskega leta smo izvedli akcijo izdelave sporočil za projekt Sopotnik, v 

sodelovanju z RK Cerknica. Izdelali smo okoli 50 razglednic s spodbudnimi sporočili, ki so jih 

prejeli potniki, ki so koristili usluge prevozov. Zbirali smo tudi zamaške in jih redno odvažali v 

gasilski dom na Uncu. V mesecu juniju smo znova sodelovali v akciji Deželak = junak in za 

letovanje otrok iz sredstev šolskega sklada Rakec namenili znesek 84,00 eur. Načrtov smo 

imeli veliko, ki pa jih zaradi ukrepov ni bilo možno izpeljati. 

 

SODELOVANJE V SIMBIOZINI KNJIŽICI RECEPTOV 

V oktobru in novembru 2020 smo se na ravni celotne šole pridružili zbiranju receptov za 

Simbiozino knjižico receptov. Takrat je šolanje potekalo na daljavo, zato smo učence, starše, 

stare starše, zaposlene na šoli … k sodelovanju povabili preko šolske spletne strani, učitelji pa 

so vabilo objavili tudi med gradiva za pouk.  

V knjižico smo prispevali 12 receptov. Z učenci 3. b pa smo v okviru pouka slovenščine 

spoznavali besedilno vrsto – recept in sestavili svojo kuharsko knjigo. Objavili smo jo na 

spletni strani šole. 

 

DRUŽINSKI IZZIV – TEDEN PISANJA Z ROKO 

Od 18. do 22. januarja 2021 smo obeležili teden pisanja z roko. Poleg drugih dejavnosti, ki 

smo jih pripravili za naše učence (delo na daljavo), sva razredničarki 3. razredov (Monika 

Derenčin in Brigita Modic) učencem dali posebno nalogo v sklopu pouka slovenščine. Skupaj 

z družinskimi člani so si najprej ogledali niz sličic v delovnem zvezku in nato napisali zgodbo z 

naslovom Zimsko popoldne. Pri pisanju je sodelovalo več družinskih članov – vsak je napisal 

eno poved in zvezek podal naprej, dokler ni nastala skupna zgodba.  
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POŠILJALI BOMO NASMEHE 

V januarju in februarju 2021 smo izvedli projekt »Pošiljali bomo nasmehe«. Prebivalcem treh 

okoliških domov za starejše občane smo dobro voljo in nasmehe poslali kar po pošti. Učenci 

celotne šole so pisali pisma, lepe misli, pravljice, zgodbe, uganke, risali risbice … Te smo 

zbirali v škatli pred osnovno šolo. Del učencev se je takrat že izobraževal v šoli, zato so 

izdelke izdelovali pod vodstvom učiteljev pri pouku. Učenci predmetne stopnje pa so 

navodila prejeli v sklopu gradiv za delo na daljavo. Svoje izdelke so prinesli v škatlo pred šolo. 

Zbrana pisma in risbice smo nato zapakirali v ovojnice in jih poslali okoliškim domovom za 

starejše. Zbrali smo 151 »nasmehov«, z njimi pa razveselili prebivalce DEOS Centra starejših 

Cerknica, Doma upokojencev Postojna in Doma starejših Osrednjeslovenska/DS Logatec. 

Nekaj tednov kasneje smo od prebivalcev DEOS Center starejših Cerknica prejeli ovojnico z 

njihovimi izdelki, ki so nam jih poslali v zahvalo. Plakati z izdelki sedaj krasijo hodnike na 

obeh naših šolah – matični in podružnični.  

 

DRUŽINSKO VRTIČKANJE 

Med prvomajskimi počitnicami smo učence od 1. do 9. razreda povabili k prijetni domači 

nalogi. Ker se naša matična šola in podružnica nahajata v vaškem okolju, smo jih pozvali, da 

med počitnicami svojim staršem, starim staršem, sosedom … pomagajo pri opravilih na vrtu, 

njivi, okrog hiše. Na ta način so se lahko varno medgeneracijsko družili. Po počitnicah so 

številni učenci poročali o dejavnostih, ki so jih opravili, nekateri izmed njih pa so nam poslali 

tudi fotografije.  

 

SIMBIOZA GIBA 2021  

V mesecu maju je potekala tradicionalna akcija Simbioza GIBA, tokrat pod geslom »Za 

zdravje in dobro počutje – gibamo skupaj, četudi smo narazen!«. S strani organizacije smo 

vsak teden prejeli gradiva, ki smo jih objavili na šolski spletni strani in tako k sodelovanju 

povabili učence, starše, stare starše … Vsebine so bile razporejene v štiri kategorije: 

• GIBA izzivi: nagradni gibalni izzivi; 

• GIBA miti in resnice: resnice, zmote in (lažna) prepričanja o našem fizičnem, duševnem 

zdravju in telesni aktivnosti; 

• GIBA navdih: navdih za vadbo v obliki foto zapisa; 

• GIBA natečaj: natečaj različnih (fotografskih, slikarskih, besednih, video) izdelkov na 

temo skrbi za dobro duševno in telesno počutje v času epidemije. 
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SREČANJE KOORDINATORJEV S CELOTNE SLOVENIJE 

Letošnja novost v projektu Simbioza so virtualna srečanja za koordinatorje, ki so bila 

vsebinsko zelo raznolika (predstavitev Simbioze, organizacija projektov, specifike dela s 

starejšimi in mlajšimi, prostovoljstvo …). 8. aprila. 2021 sem se, Monika Derenčin, udeležila 

spletnega srečanja na temo organizacije dogodkov v času epidemije Covid-19. Koordinatorji 

in koordinatorke smo si izmenjali primere dobrih praks, razglabljali ob odprtih vprašanjih in 

razreševali razne dileme.   

 

PROJEKT »BEREMO S TAČKAMI – R.E.A.D.« 

Šesto šolsko leto je na šoli potekal projekt branja s pomočjo terapevtskega psa. Vodnik psa je 

usposobljen moderator, ki s pomočjo svojega psa spodbuja in usmerja bralčevo aktivnost, 

sodeluje pri branju in pomaga pri razumevanju prebranega besedila. 

Pri otrocih, ki so brali psu, smo opazili, da so postali boljši bralci, da lažje razumejo prebrano 

besedilo, da se ob branju psu sprostijo in kar je najpomembnejše, ob branju tudi uživajo ter 

posledično pogosteje posegajo po knjigah. 

Zaradi epidemije je branje potekalo samo v oktobru 2020 in v maju ter juniju 2021. Za 

učence 1. in 2.razreda na matični šoli in prvo triado na PŠ Unec smo, 16. 6. in 23. 6. 2021, 

organizirali še predstavitev dela s Tačkami. 

 V projekt so bili s soglasjem staršev  vključeni naslednji učenci:  

- na matični šoli: Matic Modic, Sergej Milošević, Jaka Ilenič (2.a), Marko Rupar, Ajna 

Kovačević,  Iva Furlan (3.a), David Mamić ( 5.a), Vasilije Milošević, Lara Kranjec (5.b). 

- na PŠ Unec : Jan Švigelj, Andrej Jović (3.b), Marcel Bastarda (2.b). 

Povprečno je vsak učenec dvakrat bral terapevtskemu psu. 

Obiski terapevtskih parov : Milena Čuk in Kristoph ter Tatjana Alenka Pavlič in Lam. 

 

PLAKAT MIRU 

Že deseto leto zapored so se od septembra do novembra, vsi učenci, stari od 11 do 13 let, 

udeležili mednarodnega natečaja Plakat miru – Prispevam k miru. Natečaj je potekal pod 

okriljem Lions kluba Tivoli. Zaradi dela na daljavo in zaradi težav z naročanjem nalepk, smo 

oddali le eno delo – Plakat Robija Jurce. Plakat se ni uvrstil v ožji izbor. 
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ŠOLSKI SKLAD  

Stanje šolskega sklada na dan 13. 7. 2021 znaša 10.764,38 EUR. V šolskem letu 2020/2021 je 

bilo ustvarjeno 1.297,28 EUR prihodkov, kar so v celoti prispevali starši učencev z mesečnimi 

ali letnimi nakazili. Zaradi epidemije se namreč druge aktivnosti za pridobivanje sredstev niso 

izvajale. 

Odhodki so znašali 1.434,57 EUR. Za izlet zlatih bralcev in virtualno sobo nadarjenih učencev 

je bilo porabljeno 464,95 EUR. Kupljeni so bili vezirji za varno izvedbo pevskih vaj ter 

pripomočki za testiranje nadarjenih učencev v vrednosti 690,73 EUR. Preostanek je bil 

namenjen obisku terapevtskih psov (Tačke pomagačke) in kot pomoč otrokom iz socialno 

šibkejših družin. 

S sredstvi ravnamo gospodarno in v skladu s pravilnikom. 

Za novo šolsko leto 2021/22 na računu sklada ostaja na postavki matična šola 8.789,66 EUR, 

na postavki PŠ Unec pa 1.974,72 EUR. 

 

G. PROJEKTI ŠOLSKE SKUPNOSTI UČENCEV  

Predstavniki šolske skupnosti 
V šolskem letu 2020 /21 je bila mentorica šolske skupnosti Tina Milavec. 
Šolsko skupnost so sestavljali predstavniki razredov, in sicer po 2 učenca od 4. do 9. razreda:  
 
 
4. a Lara Wallner, Timo Urbas 
4. b Zala Petkovšek, Tilen Mišič 
5. a Vita Rajk, Tristan Lavrič 
5. b Tim Miškulin, Zala Hribar 
6. a Lina Vitić, Staš Jamnik 
6. b Snežna Lavrič, Urban Urbas 
7. a Eva Modic, Vita Urbas 
7. b Martin Rupar, Klara Zwölf 
8. a Ajda Perko,  Ažbe Pivk 
8. b Matic Vodošek, Dunja Halilagić 
9. a Peter Bajt, Vanesa Istenič 
9. b Sanja Mihajlovska, Svit Ileršič 
 
Sestanki šolske skupnosti 

Člani šolske skupnosti smo se v tem šolskem letu sestali trikrat, in sicer: 

Prvi sestanek je potekal 23. 9. 2020, drugi 11. 12. 2020 in tretji 23. 6. 2021. Drugi sestanek je 

bil izveden na daljavo. 
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Realizacija ciljev in dejavnosti 
V šolskem letu 2020 / 2021 so člani šolske skupnosti realizirali naslednje dejavnosti: 

- Novoletna poslanica šolske skupnosti 

- Upoštevani so bili predlogi učencev glede šolske prehrane 

- Upoštevani so bili predlogi učencev glede pouka na daljavo 

Nerealizirane dejavnosti, zaradi situacije Covid-19: 

− Šolski ples 

− Natečaj za šolski zvonec 

 
H. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA (poročilo Tjaše Prudič, Edine Samida) 

 
V letošnjem šolskem letu je delo šolske svetovalne službe zaznamovala epidemija in delo na 
daljavo. Delo svetovalne službe, ki OŠ “Jožeta Krajca” Rakek pripada v obsegu 85 % 
zaposlitve, sva si razdelili svetovalni delavki Tjaša Prudič, univ. dipl. pedagoginja, in Edina 
Samida, univ. dipl. psihologinja. I. triado in nadarjene učence je pokrivala Edina Samida, II. in 
III. triado ter vpis šolskih novincev pa Tjaša Prudič. Redno sva si med seboj izmenjevali 
informacije, iskali boljše rešitve, sodelovali in si po potrebi tudi izmenjali delo.  
 
I. SMERNICE 
 
1. UČENJE IN POUČEVANJE (Edina Samida, Tjaša Prudič) 
 
V obdobju dela na daljavo je bilo veliko časa namenjenega pomoči pri vzpostavljanju stikov z 
učenci z učnimi težavami in z učenci tujci. Evidentirali sva učence, ki so imeli v obdobju dela 
na daljavo organizacijske, učne ali drugačne težave ter vzpostavili mrežo učiteljev 
pomočnikov. Ti so dnevno ali večkrat tedensko individualno sodelovali z učenci, jih spremljali 
ter jim pomagali. Taka učna pomoč je bila nudena do 30 učencem, izvajalo pa jo je okoli 10 
učiteljev. Dva učenca, ki sta se res slabo odzivala delu na daljavo, smo povabili v šolo takrat, 
ko so se v šolo vrnili tudi učenci I. triade. To se je izkazalo za dobro prakso, saj sta učenca v 
času dela na daljavo že popolnoma zašla iz ustaljenih ritmov.  
 
Sodelovali sva s starši, ki so zaznali težave pri svojem otroku in so potrebovali pomoč, nasvet 
ipd. Skupaj smo poiskali rešitve ter skušali, z upoštevanjem dogovorjenega, pomagati otroku. 
 
Ob vrnitvi v šolo smo načrtovali delo z učno manj uspešnejšimi učenci.  
 
Delavnici za starše nista bili izvedeni.  
 
1.2 Delo z učenci, ki imajo učne težave 
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Na podlagi dela, v skladu s Konceptom dela učne težave v osnovni šoli, smo v začetku 
šolskega leta razdelili učno pomoč učencem, ki jo potrebujejo. Ob zaključku lanskega smo 
namreč evidentirali učence z učnimi težavami in si razdelili delo z njimi. Koordinirali sva delo 
izvajalcev (javne delavke, izvajalk ur ISP, izvajalke DOP, tačke pomagačke, ID za 
premagovanje težav na področju branja), iskali boljše rešitve, sodelovali na razgovorih s 
starši, izdajali soglasja itd. 
 
Med letom sta bila dva učenca prepoznana kot učenca s posebnimi potrebami. 
 
Za sedem učencev smo pripravili izvirni delovni projekt pomoči učencu tujcu ter predvideli 
oblike pomoči ter prilagoditve v delu. V skladu z zmožnostmi smo se učencem trudili 
zagotoviti tečaj slovenščine. Vsi učenci so napredovali v znanju slovenskega jezika. Večina 
učencev zmore osnovno sporazumevanje v slovenščini – potek pouka, organizacija dela, 
navodila za delo. Večina učencev tujcev in njihovih razrednikov je potrebovalo nenehno 
oporo svetovalne delavke (diferenciacija, razgovori s starši, individualno delo z učenci …).  
 
Za prihodnje leto smo evidentirali 33 učencev z učnimi težavami, učencev tujcev ali učencev, 
ki potrebujejo prilagoditve v poučevanju in upoštevanje smernic zunanjih institucij. Skupaj z 
vodstvom smo predvideli oblike pomoči.   
 
Ob kontinuiranem delu in sledenju smernicam Koncepta dela z učenci z učnimi težavami je 
delo z otroki bolje načrtovano, posredovanje informacij boljše, lažje ugotavljamo dosežke 
otrok, razviden je potek in učenčev razvoj, dosežki, sodelovanje s starši je večkratno, 
sodelovanje med učitelji boljše.  
 
V okviru svetovalnega dela je bila pomoč nudena tudi nekaterim učencem z namenom, da bi 
osvojili kakšno snov, premostili trenutne težave. 
 
Svetovalna služba je sodelovala tudi pri pripravi individualiziranega programa za učenca, ki 
zaradi zdravstvenih težav ni obiskoval pouka.  
 
V mesecu maju je bil ponovno izveden bralni test in diagnostični narek za tiste učence 4. 
razreda, ki v lanskem šolskem letu niso dosegali dovolj dobrih rezultatov, iz katerih bi bilo 
razvidno, da sta branje in pisanje postala za učence sredstvo za učenje. Starše smo seznanili z 
rezultati in se po potrebi dogovorili za nadaljnje delo z učenci, jih napotili na svetovalni 
center, predlagali delo doma ipd. 
 
V mesecu juniju je bil, v soglasju s starši 3. A in 3. B razreda, izveden diagnostični narek in 
bralni test. Pripravljena je bila analiza. Starše, katerih otroci so dosegli šibkejše rezultate, 
bomo o tem seznanili po telefonu v prihodnjem šolskem letu.  
 
Nekateri učenci 1. razreda so bili testirani s testom ocenjevalna shema bralne pismenosti 
(testiranja zaradi epidemije nismo dokončali). Rezultati so bili predstavljeni razredničarkam, 
uporabile so jih kot izhodišče za nadaljnje delo.  
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Sodelovali sva s svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, Kopru, 
Postojni ter MKZ Rakitna in Centrom za duševno zdravje.   
 
Skozi celo šolsko leto se je vodila dokumentacija učencev z učnimi težavami (soglasje, 
dnevnik pomoč, poročila ipd.). Ob zaključku šolskega leta se je zbralo evalvacije dela z učenci 
z učnimi težavami in učenci tujci, evidentiralo učence pri katerih učne težave ostajajo in 
predvidelo delo v prihodnjem šolskem letu (dopolnilni pouk, ISPU ure, javni delavec) ter to 
uskladilo z vodstvom šole. 
 
Načrtovane interesne dejavnosti, za učence s težavami na področju branja in zapisovanja, 
zaradi epidemije niso bile izvedene. Potovanje v deželo črk je za učence 2. A razreda izvedla 
razredničarka Vida Rovan.  
 
2. ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA, RED (Edina Samida, Tjaša Prudič) 
 
Svetovalna služba je sodelovala pri razreševanju aktualne problematike in konfliktnih 
situacijah na šoli. Obravnavane so bile ali individualno ali v timu z razredničarko, 
posameznimi učitelji ali ravnateljico. Izvedeni so bili pogovori z otroki, ki so bili vpleteni v te 
situacije. Učencem sva pomagali pri razrešitvi problema. Bili sva v oporo in pomoč učiteljem 
in razrednikom. 
 
Starše, ki so se obrnili na naju, oziroma so bili pripravljeni sodelovati, sva ozaveščali 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 sva jih poskušali senzibilizirati za 
zaznavanje posledic lastnega delovanja v razredu, za postavljanje meja in hkrati dajanje 
občutka sprejetosti učencem. 
 
Aktivno sva sodelovali pri skupnih dogodkih (govorilne ure, konference …) ter dajali predloge 
za izboljšanje klime.  
 
I. triada (Edina Samida) 
V okviru Razvojne naloge varno in spodbudno učno okolje sem sodelovala pri obravnavi 
določenih tem v razredu. Za razrednike sem pripravila delavnice o osnovnih čustvih 
(prepoznavanje, interpretacija, uravnavanje). Skupaj z razredničarkami smo pripravile 
knjižico počutja. Obravnavali smo nenasilno komunikacijo ter se učili empatičnih odzivov v 
komunikaciji.  
 
Redno sem opravljala svetovalne razgovore z nekaj učenci na podružnični šoli. Ob izrazitejših 
težavah sem se vključevala v pomoč in svetovanje posameznim učencem in njihovim 
staršem.  
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Sodelovala sem z zunanjimi institucijami v zvezi z dvema učencema.  
 
Pripravila sem tri krajša predavanja v okviru razvojne naloge za učiteljski zbor, in sicer 
Odnosi, sodelovalna klima in zavzetost; Kaj potrebujemo za dobro sodelovanje in kaj nas pri 
tem ovira; ter Samouravnavanje čustev. Skupaj s članicami tima smo pripravile knjižico 
aktivnosti ter tedenske izzive za učiteljski zbor.  
 
V letošnjem letu smo zaznali veliko neprimernih vedenj v 1. razredu podružnične šole. 
Vedenjska problematika se je poslabšala po vrnitvi v šolo v februarju. Učencem sem nudila 
pomoč, podporo ter na podlagi skupnih dogovorov s starši in zunanjimi institucijami iskala 
najboljše rešitve.  
 
Spremljala sem učence s čustvenimi stiskami in po potrebi opravila razgovore ter nudila 
podporo in jih seznanila s tehnikami za sproščanje.  
 
II. in III. triada (Tjaša Prudič) 
 
V letošnjem letu sem izvedla okoli 30 razrednih ur v različnih oddelkih na različno tematiko. 
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 opravljala svetovalne razgovore z nekaj učenci s težavami v 
odraščanju.  
 
Sodelovala sem z zunanjimi institucijami. 
 
Ob težjih in hujših kršitvah šolskih pravil in izvlečka iz hišnega reda sem opravila razgovore z 
učenci in starši, pri tem pa sem sledila Vzgojnemu načrtu šole in učenčevi individualnosti. V 
letošnjem letu sta bila izrečena dva vzgojna opomina zaradi neopravičenega izostajanja od 
pouka.   
 
Na daljavo sem učiteljem ponudila uporabo dejavnosti v okviru paketa Varna raba interneta, 
razredno uro o Varni rabi interneta pa izvedla v 5. in 6. razredih.  
 
Za učence sem organizirala projektni dan 8 krogov odličnosti.  Učenci so spoznali 8 krogov 
odličnosti in vrednote h katerim stremimo: odgovornost, predanost, fleksibilnost, 
uravnovešenost, integriteta, to je to, napake vodijo k uspehu, govori z dobrim namenom; 
učenci so skozi socialne igre spoznavali sebe in svoje sošolce, učili so se skupnega 
sodelovanja in vzpostavljanja dobrih medosebnih odnosov.  
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V letošnjem letu sem pripravila dve delavnici za učiteljski zbor na temo vzgojnih izzivov, in 
sicer 20. 4. in 11. 5. 2021. Na prvem sem učiteljem predstavila drugačne izzive, s katerimi se 
spopadajo učenci in učitelji ob vrnitvi v šolo, nato so imeli učitelji možnost izpostaviti vzgojne 
izzive, ki jih oni najbolj zaznavajo. Učitelji so izpostavili naslednje vzgojne izzive: 

 
Na naslednjem sestanku učiteljskega zbora pa smo v skupinah natančneje opredelili te izzive, 
iskali vzroke teh izzivov, si izmenjali dobro prakso ter načrtovali nadaljnje skupne aktivnosti 
za izboljšane tega izziva. 
 
V času dela na daljavo sem učitelje ozaveščala o tem, da je čas epidemije drugačen čas in da 
je šola največkrat varovalni dejavnik in prvo podporno okolje učencem in staršem.  
 
Pripravila sem tudi nekaj nasvetov za čas dela na daljavo, in sicer Mladi in sodobne 
tehnologije v korona času, Težave s spanjem, Kako skrbeti za duševno zdravje otrok ter 
urejala rubriko nasveti, v zavihku učenje na daljavo.  
 
Da bi popestrili delo na daljavo sem sodelovala pri idejnem konceptu in izvedbi Novoletnega 
vrtiljaka ter izvedla različne delavnice za učence.  
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Učenci 6. A in 6. B so se udeležili dvodnevnega tabora doživljajske pedagogike, kjer so 
spoznavali, kako pomembno je sodelovati, se prilagoditi skupini in tako lažje doseči cilj. Skozi 
takojšnjo informacijo so učenci izvedeli, kako so se ob njih počutili drugi, ali so bili uspešni in 
kako bi se lahko še bolje izkazali. Učenci so preživeli prijetna dva dneva 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 naučili zaupati in seveda zaupanje vračati.   
 
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 naučili 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 učencem s čustvenimi in vedenjskimi 
težavami, ob ureditvi ustreznih organizacijskih in strokovnih pogojev in spremembi strategij 
dela, je učenec v večji meri zmogel slediti pouku in napredoval na nekaterih področjih, 
predvsem smo opazili, da se zmore učenec hitreje umiriti. Še vedno pa potrebuje vse 
dogovorjene organizacijske in vsebinske prilagoditve.  
 
Ob vrnitvi v šolo sem pri delu z oddelkom pomagala razredničarki 4. razreda, skupaj smo 
izpostavljale manj primerna vedenja učencev, načrtovale nadaljnja ravnanja, pripravili 
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vzgojni načrt za tri učence, ga predstavili staršem. Opravila sem tudi sociogram, iz katerega 
je bilo razvidno, da so učenci med seboj povezani. Večkrat sem bila prisotna v razredu. 
 
V letošnjem letu je bilo, kljub dolgotrajni odsotnosti otrok v šoli (epidemija), zaznati veliko 
neprimernih vedenj. Ob njihovi analizi je razvidno, da učenci večkrat niso upoštevali navodil 
učiteljic pri pouku (ne sodeluje, se ne želi presesti, ne preneha s klepetanjem, premika mize, 
hodi po razredu, ugovarja …); večkrat je prišlo do manj kontroliranega izbruha jeze, besa ali 
trme; večkrat so se med seboj močneje odrivali in ruvali; več je bilo manj spretnih 
medvrstniških reševanj konfliktov.  
 
Tekom leta je bilo zaznati kar nekaj težav z varno rabo moderne tehnologije. Na tem 
področju bo potrebno drugo leto bolj načrtno delati in bolj natančno postaviti meje rabe 
mobilnih telefonov v šoli.   
 
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.  
Na zaključnem sestanku smo izpostavili naslednje IZZIVE, IDEJE in POBUDE za delov 
prihodnjem šolskem letu: 
 
I. triada 
- IZZIV: ODGOVORNOST UČENCEV – predvsem bi bilo dobro se pogovoriti o konkretnih 

nalogah, pri katerih bi bili lahko učenci I. triade samostojni in odgovorni 
- pogrešali zbirane akcije RK + PROSTOVOLJSTVO 
- ohranimo delavnice svetovalne delavke - čustva in delo v okviru razvojne naloge varno in 

spodbudno učno okolje 
 
IDEJE: 
- Sam svoj učitelj (predstavi Brigita Modic na naslednjih sestankih aktiva OUZ). 
- 8 krogov odličnosti (zbere se gradivo – vsak razrednik se sam odloči, kaj bo vpeljal v svoje 

delo). 
- Povezovanje skupine, varno učno okolje, čuječnost – aktivnosti predstavijo članice 

razvojne naloge 23. avgusta 2021 (Monika Derenčin, Ana Delak, Edina Samida, Nina 
Granfola + Polona Klopčič). 

 
II. triada 
- IZZIVI: ODGOVORNOST, POZITIVNI IN SPOŠTLJIVI ODNOSI 
- pogrešali različne humanitarne akcije – PROSTOVOLJSTVO 
 
IDEJE: 
- Vključevanje socialno šibkejših v skupine (predstavi Tjaša Prudič na avgustovskem 

sestanku OUZ ali enemu od nadaljnjih sestankov OUZ).  
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- Kako delati z učenci, ki imajo občutek večvrednosti? (raziščemo v strokovni literaturi, 
poiščemo ustrezno svetovalni storitev … predstavimo na naslednjih sestankih aktiva 
OUZ). 

 
III. triada 
- IZZIVI: MOTIVACIJA ZA ŠOLSKO DELO, POVEZANOST RAZREDA, SPOŠTLJIVA (SPLETNA) 

KOMUNIKACIJA 
 
IDEJE: 
-  Sklop delavnic za razredne ure učimo se učiti (predstavi Tjaša Prudič na naslednjih 

sestankih OUZ, možnost izvedbe razrednika ali svetovalne delavke). 
- Kako delati z učenci, ki imajo občutek večvrednosti? (raziščemo v strokovni literaturi, 

poiščemo ustrezno svetovalni storitev … predstavimo na naslednjih sestankih aktiva 
OUZ). 

- Načrt za izboljšanje varne rabe interneta pri učencih (nujno vključiti starše, film Ujete v 
medmrežju – načrt naredimo v AVGUSTU, nujno moramo biti vključeni vsi). 

- Pritegniti starše k večjem sodelovanju (na vzgojnem področju).  
 
KAJ SE JE IZKAZALO ZA DOBRO: 
Praznovati rojstne dneve učencev. 
Delo s priročnikom Glavo imaš in srce. 
Individualni razgovori razrednika z učenci.  
Učenci prevzamejo odgovornost za pripravo kulturnega praznika, valete … 
Čuječnost. 
Delavnice oz. napotki za izvajanje aktivnosti prepoznavanja čustev, ki jih je pripravila Edina 
Samida. 
 
V prihodnjem šolskem letu bova lahko svetovalni delavki večkrat pripravili razredne ure, saj 
bodo te potekale celo leto – vsak teden. 
Glede na izpostavljene izzive bo vsak razrednik za delo v prihajajočem letu izpostavil 
najpomembnejši izziv in si zastavil dejavnosti, s pomočjo katerih bo izboljšal zastavljeno 
nalogo. 
Udeleženke spomnim na Vzgojni načrt, kjer smo si pred leti zapisali dobre aktivnosti, s 
pomočjo katerih lahko zadovoljujemo različne potrebe učencev.  
 
3. TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ 
 
3.1 NADARJENI UČENCI (Edina Samida) 
Ob začetku šolskega leta je bilo na naši šoli 25 identificiranih nadarjenih otrok od 5. do 9. 
razreda (8 % učencev šole, 14 % učencev od 5. – 9. razreda), za vse učence smo v soglasju s 
starši pripravili individualiziran načrt. Ob zaključku šolskega leta pa je število zaradi novih 
identifikacij naraslo na 38 otrok od 4. do 9. razreda, kar predstavlja 11 % učencev šole, 
oziroma 17 % učencev od 4. do 9. razreda. 
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a) Odkrivanje nadarjenosti 
  
Na podlagi evidentacije nadarjenih ob zaključku prejšnjega šolskega leta (predlagano 7 
učencev lanskega tretjega razreda, 2 učenca lanskega četrtega razreda, 1 učenec lanskega 
petega razreda, 3 učenci lanskega šestega razreda, 3 učenci lanskega sedmega razreda) je bil 
izveden postopek identifikacije. Najprej smo pridobili soglasje staršev za začetek 
identifikacije v skladu z Operacionalizacijo koncepta dela z nadarjenimi učenci. Nato smo 
pričeli s postopkom identifikacije. Učence sem testirala s testi TTCT – A besedna oblika in 
SPM oz. SPM. Tretji kriterij, torej ocenjevalne lestvice za učitelje, so v elektronski obliki 
izpolnjevali učitelji. Podatke sem zbrala in obdelala. Postopek identifikacije smo zaključili v 
juniju 2021. Od 16 evidentiranih otrok, 1 k identifikaciji zaradi selitve ni pristopila, 2 nista bila 
identificirana kot nadarjena, 13 pa jih je bilo identificiranih kot nadarjenih, in sicer 7 učencev 
na enem kriteriju, 3 učenci na dveh kriterijih in 3 učenci na vseh treh kriterijih.  
  
Z identifikacijo so bili učitelji seznanjeni na sestankih oddelčnega učiteljskega zbora za 4. A, 
4. B in 5. B (19. maja 2021) in 6. B, 7. A, 7. B, 8. A in 8. B (8. junij 2021). Z identifikacijo so bili 
telefonsko seznanjeni tudi straši. Anket, izhodišč in smernic zaradi epidemije nismo pripravili, 
smo pa na sestankih OUZ izpostavili področja, na katerih naj se identificirane nadarjene 
spodbuja oziroma se jim pomaga pri razvoju.   
  
Za novo identificirane nadarjene smo odprli osebne mape.  
  
V juniju smo na zaključni konferenci evidentirali 5 učencev, in sicer 3 učence tretjega 
razreda, 1 učenca šestega razreda in 1 učenca sedmega razreda.  
  
b) Spremljanje in razvoj nadarjenosti 
  
V letošnjem šolskem letu je bilo število v prejšnjih letih identificiranih nadarjenih 25. Za 25 
učencev so razredniki, kot nosilci IP-ja, s pomočjo oddelčnega učiteljskega zbora, pripravili 
IP-je. Pri pripravi IP-ja so si pomagali z razgovorom, ki so ga ob začetku leta opravili z 
nadarjenimi učenci in njihovimi starši, tam so pregledali lanskoletno evalvacijo ter začrtali 
smernice nadaljnjega dela. Vse individualizirane programe sem pregledala, jih spravila v 
papirnato obliko, uredila formalnosti in jih vrnila učiteljem. 
  
Z analizo ankete, ob začetku leta, sem učiteljem predlagala, katere učence naj povabijo za 
sodelovanje v natečajih, raziskovalnem delu in podala predloge za dejavnosti.  
  
Ob zaključku šolskega leta sem letošnjim nadarjenim učencem 9. razreda izdala Poročilo 
učenca oz. učenke/dijaka ali dijakinje o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter 
dosežkih v osnovni oz. srednji šoli. 
  
V juniju so učitelji evalvirali izvajanje individualiziranega programa nadarjenih učencev in 
zapisali njihove dosežke. Evalvacijo so posredovali učencem. V prihodnjem šolskem letu 
bodo evalvacijo v začetnem razgovoru pregledali še skupaj z učenci in njihovimi starši.  
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Ob koncu leta sem individualizirane programe z evalvacijami ponovno pregledala, učiteljem 
posredovala povratno informacijo in jih vložila v osebne mape nadarjenih učencev. 
  
Pri delu na daljavo sem ustvarila ekipo za nadarjene učence na Teams-u in jih sproti 
obveščala o različnih dogodkih in tekmovanjih. Na daljavo so se udeležili delavnic in 
predavanja na Festivalu Inovativnosti, Znanosti in Ustvarjalnosti Mladih - IZUM 2020, ki je 
potekal med 24. in 26. novembrom 2020. 
 
Med 25. 1. in 1. 2. 2021 smo pripravili virtualni tabor za nadarjene učence. Učenci so imeli 
možnost sodelovati v 8 različnih delavnicah, in sicer Iskanje izgubljene osebe (Irena Peteh 
Kranjc), Iluzije (Edina Samida), Nova stara pravljica (Marina Klačinski), Uganke malo drugače 
(Tjaša Prudič), Language games (Urška Drobnič), Poskusi z jajci (Anita Šen), Organiziraj pohod 
v planine (Urška Lužar) in Soba pobega – Emaginarium.  
 
Zaradi epidemije nismo izvedli evalvacijo izvajanja koncepta dela z nadarjenimi in tabora za 
nadarjene, ki smo ga prestavili na naslednje leto. 
 
3.2 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI (Tjaša Prudič, Edina Samida) 
 
Ob začetku leta je bilo na naši šoli 25 otrok s posebnimi potrebami, ob zaključku šolskega 
leta pa je 26 otrok usmerjenih v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo. Med šolskim letom se je iz naše šole izpisala ena učenka, odločbo o usmeritvi pa 
sta prejela še dva učenca. Do spremembe v strokovnem mnenju in načinu pomoči otrokom 
je prišlo pri dveh učencih.  
 
Sodelovali sva pri izdelavi individualiziranih programov za te učence, bili prisotni na uvodnih, 
polletnih in evalvacijskih sestankih strokovnih skupin, sodelovali z zunanjimi inštitucijami, ki 
te otroke obravnavajo. Koordinirali sva zahteve Zavoda za šolstvo v zvezi z otroki s posebnimi 
potrebami – poročilo o otroku, preverjanje izpolnjevanja pogojev itd.  
 
Po potrebi sva sodelovali tudi s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, 
Centrom za duševno zdravje (Postojna, Rakitna), Zavodom za gluhe in naglušne Ljubljana. 
 
Koordinirali sva delo z otroki s posebnimi potrebami ter pripravili 4 poročila in ustrezno 
dokumentacijo za nova usmerjanja. Vse nove odločbe in strokovna mnenja sva predstavljali 
sodelavcem. 
 
Z aktivom DSP smo uredili osebne mape otrok s posebnimi potrebami. 
 
Tjaša je urejala razporede delitve ur dodatne strokovne pomoči, v dogovoru z vodstvom, ter 
vodila evidenco odločb ob začetku leta ter o novih odločbah zapisala sklepe o imenovanju 
strokovnih skupin. 
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3.3 STATUSI ŠPORTNIKA (Tjaša Prudič) 
 
V letošnjem šolskem letu smo v skladu z okrožnico Pojasnila v zvezi s pravico do prilagoditve 
šolskih obveznosti za učence športnike (19. 10. 2018, številka: 6030-2/2018/29) status 
učenca športnika dodelili le tistim učencem, ki so vpisani v evidenco registriranih in 
kategoriziranih športnikov, status učenca vrhunskega športnika pa tistim učencem, ki so 
dosegli vrhunski športni dosežek mednarodne veljavnosti in so v skladu z okrožnico Pojasnila 
v zvezi s pravico do prilagoditve šolskih obveznosti za učence športnike (19. 10. 2018, 
številka: 6030-2/2018/29) stari vsaj 14 let, saj je vrhunski športnik tisti športnik 
mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na 
mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco 
registriranih in kategoriziranih športnikov.  
 
Prejeli smo 13 vlog za pridobitev statusa športnika (perspektivnega ali vrhunskega) ali 
umetnika (perspektivnega ali vrhunskega), poslali smo 4 vloge za dopolnitve. Po preteku 
roka za dopolnitev smo status perspektivnega športnika dodelili 9 učencem in status 
vrhunskega umetnika 1 učenki. Vloge sem sprejemala, pogledala njihovo popolnost, 
predstavila vloge in obvezne priloge učiteljskemu zboru, na podlagi njihovega mnenja vodila 
postopek o dodelitvi statusa športnika ali umetnika ter razredniku predstavila dogovor o 
prilagajanju šolskih obveznosti staršem in učencem.   
 
4. ŠOLSKI NOVINCI (Tjaša Prudič) 
 

a) všolanje  
 
V letošnjem letu je vpisovanje šolskih novinčkov potekalo na daljavo. Pred vpisom sem starše 
povabila na virtualni roditeljski sestanek, ki je potekal 2. 2. 2021 preko MS Teams-a. Staršem 
sem predstavila organizacijo dela v šoli (jutranje varstvo, pouk, podaljšano bivanje), 
prehrano v šoli, neobvezni izbirni predmet angleščino, možnost odložitve šolanja in potek 
vpisa. Predstavila sem jim tudi možnost vključitve v Cicibanove urice. 
 
Staršem sem nato poslala vpisni list, prijavo v podaljšano bivanje, jutranje varstvo, … in 
prijavnico k neobveznemu izbirnemu predmetu. Izpolnjene dokumente so mi starši 
posredovali nazaj.  
 
Vpisati se je prišlo 33 otrok. Za 4 otroke so starši podali vlogo za odložitev šolanja. 2 učenca 
sta se vpisala v šolo v drugem šolskem okolišu (selitev, sprememba stalnega ali začasnega 
prebivališča), 1 učenec pa se je k nam vpisal iz drugega šolskega okoliša. Šolo sem zaprosila 
za soglasje ob vpisu in izdala odločbo. Poleg teh učencev pa v prvi razred vstopata še 2 
učenca, ki jima je bilo lani odloženo šolanje.    
  
Od 30 otok jih bo 20 obiskovalo matično šolo, 10 pa podružnično šolo.  
 
V mesecu maju sem izdala potrdila o vpisu in jih staršem poslala po pošti.  
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Po vpisu je ponovno potekal virtualni roditeljski sestanek, in sicer 20. 4. 2021 preko MS 
Teams-a. Skupaj z Vido Rovan in Tatjano Svet sem staršem predstavila kratko analizo vpisa, 
značilnosti otroka ob vstopu v šolo ter pomen branja in pripovedovanja. 
 
Drugi roditeljski sestanek pa so v živo izvedle razredničarke prvega razreda.  
 
Obisk bodočih prvošolcev v šoli je, zaradi epidemije, odpadel.  
 

b) odlok  
Starši 4 učencev so podali vlogo za odložitev šolanja. Na podlagi vloge sem ravnateljici 
predlagala imenovanje komisije za odložitev šolanja. Sklepe pa posredovala imenovanim 
osebam. 31. maja 2021 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  
 
Tik pred začetkom šolskega leta 2020/2021 so se na našo šolo vpisali 3 učenci. 
 
Tik pred začetkom šolskega leta 2020/2021 so se iz naše šole izpisali 3 učenci. 
 
Med šolskim letom 2020/2021 so se na našo šolo vpisali 3 učenci. 
 
Med šolskim letom 2020/2021 se je iz naše šole izpisal 1 učenec. 

 
V prihodnjem šolskem letu 2021/2022 5 učencev ne bo več obiskovalo naše šole.  
 
V prihodnjem letu se bo na našo šolo vpisala 1 nova učenka.  

 
Z vsemi novo vpisanimi učenci in njihovimi starši je bil opravljen uvodni razgovor, uredili smo 
vso potrebno dokumentacijo (od vpisa do izbirnih predmetov), seznanitev z razrednikom, 
ogledali smo si šolo, zaprošeno je bilo za matične liste in športno-vzgojne kartone.  
 
5. KARIERNA ORIENTACIJA (Tjaša Prudič) 
 
Skozi celotno šolsko leto sem učence in starše informirala z vsebinami karierne orientacije, 
jih seznanjala z aktualnimi roki in novostmi. Redno sem posodabljala zavihek »poklic« na 
šolski spletni strani. 
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Ker so čas, ko naj bi potekali dnevi odprtih vrat srednjih šol, učenci preživeli na daljavo, smo 
se svetovalne delavke v aktivu povezale in se dogovorile za skupne virtualne predstavitve 
srednjih šol. Učenci so se tako imeli možnost udeležiti naslednjih predstavitev srednjih šol: 

• ŠC Škofja Loka 
• Gimnazija Jurija Vege Idrija 
• BIC 
• Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana 
• Srednja medijska in grafična šola Ljubljana 
• Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 
• Strokovno izobraževalni center Ljubljana 
• Elektrotehniško računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana 
• Srednja frizerska šola Ljubljana 
• Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 
• Šolski center Postojna 
• Srednja šola tehniških strok Šiška 
• Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana 
• Srednja zdravstvena šola Ljubljana 
• Srednja šola Srečka Kosovela Sežana 
• Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana 
• Ekonomska šola Ljubljana 
• Gimnazija Jožeta Plečnika 
• Gimnazija Poljane 
• Gimnazija Vič  
• Gimnazija Ledina 
• GEPŠ Portorož 
• ŠC Rogaška Slatina 
• Šolanje za policista 

 
Za učence 8. in 9. razredov sem v MS Teams-u ustvarila ekipo IZBIRA SREDNJE ŠOLE, kjer sem 
jih seznanjala z aktualnimi novicami v zvezi z izbiro srednje šole, jih vabila na predstavitve 
srednih šol ter objavljala vsa vabila srednjih šol.  
 

a) 7. razred 
Na zaključni uri DKE sem z učenci spregovorila o izbiri srednje šole, na kratko sem jim 
predstavila različne srednje šole, več časa pa smo namenili spoznavanju sebe, svojih 
interesov, želja, sposobnosti, ... 
 

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 … Drugo uro pa 
sem opravila le z 8. A razredom, učencem sem predstavila vpisni postopek ter spletno stran 
www.mojaizbira.si.  

http://www.mojaizbira.si/
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Roditeljski sestanek za starše otrok 8. razreda, seznanitev z vsebino karierne orientacije, je 
zaradi epidemije odpadel.  
 
V program nižjega poklicnega izobraževanja sem usmerila tudi učenca tujca. Pomagala sem 
mu tudi pri nadaljnjem urejanju dokumentacije in vpisu v srednjo šolo.  
 

a) 9. razred 
V 9. razredih sem izvedla 2 uri karierne orientacije na daljavo. Na temo razmišljanja o sebi, o 
svojih interesih, na spletni strani Moja izbira so iskali poklice, ki jih zanimajo, še enkrat smo 
spoznali časovnico poteka vpisa.  
 
Vsi učenci 9. razredov so se udeležili individualnega razgovora z mano, pred tem pa so rešili 
vprašalnik interesov »Kam in kako?«. Nekaj učencev sem na razgovore povabila večkrat, z 
nekaterimi sem opravila tudi Hollandov test iskanja poklicnih poti. Vse razgovore sem izvedla 
na daljavo.   
 
Že na uvodnem roditeljskem sestanku (8. septembra 2021) sem staršem predstavila vsebine 
odpadlega roditeljskega sestanka preteklega leta – karierna orientacija, 4. februarja 2021 pa 
sem starše in učence povabila na virtualen roditeljski sestanek na temo Razpisa, vpisa v 
srednje šole, štipendije itd. 
 
Vsi starši so imeli možnost individualnega razgovora, nekateri so se nanj odzvali.  
 
V mesecu marcu 2021 smo ob vrnitvi učencev v šolo izpolnili vpisne liste, ki sem jih nato tudi 
odposlala. Spremljala sem »prihod« vpisnih listov na željene šole in po potrebi kontaktirala 
starše ali srednje šole. Učence sem redno seznanjala s številskim stanjem prijav, z možnostjo 
prenosa prijav ter z omejitvami. 
 
Učence sem seznanjala z možnostmi štipendiranja, poziv za Zoisovo štipendijo in Štipendijo 
za deficitarne poklice pa objavila tudi na šolski spletni strani. 
 
6. SOCIALNO EKONOMSKE STISKE (Tjaša Prudič) 
 
Starše, ki so se obračali name in spraševali po možnostih subvencioniranja prevozov, CŠOD-
jev, 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. 
 
Skozi projekt Botrstvo smo pomagali eni družini. V letošnjem letu smo iz sredstev, v 
dogovoru z družino, kupili dodatne kartuše, papir, oblačila, obutev in nekaj šolskih 
potrebščin, ostala sredstva smo porabili za kritje šolskih položnic.  
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V času dela na daljavo sem 8 učencev naše šole prijavila na razpis Rotary kluba Ljubljana za 
dodelitev pomoči otrokom, ki živijo v težkih razmerah. Tako smo 5 otrokom kupili tablični 
računalnik, enemu multifunkcijsko napravo in dvema kamero z mikrofonom. 
 
V obdobju dela na daljavo sem pomagala staršem, ki bodisi niso imeli opreme bodisi niso 
znali uporabljati moderne tehnologije.  
 
Ob zaključku šolskega leta sem 5 učencev prijavila na brezplačno letovanje Rdečega križa 
Slovenije.  
 
IZZIVI ZA PRIHODNJE ŠOLSKO LETO 
 
Za naslednje šolsko leto izpostavljava naslednje izzive, s katerimi se bomo morali spoprijeti, 
da bi pozitivno vplivali na šolski red, kulturo in klimo. 
 
STROKOVNI DELAVCI: 
 

- skupni dogovori in enotno ravnanje strokovnih delavcev; 
- nenehno obnavljanje skupnih dogovorov na vseh nivojih (ravnatelj, učitelj, razrednik 

…); 
- obravnavanje neprimernih vedenj - VSI (razgovor z učencem, delo v skladu z Vzgojnim 

načrtom – vzgojni postopki, vzgojni ukrepi … in Pravili šolskega reda) – poznavanje 
Vzgojnega načrta šole in Pravil šolskega reda; 

- dosledno spoštovanje dogovorov v zvezi z opravičevanjem odsotnosti; 
- možnost intervizijske oz. supervizijske skupine; 
- povečati znanje o motnjah prehranjevanja (prepoznavanje, vloga strokovnega 

delavca); 
- povečati znanje o učenju učenja; 
- povečati znanje o ustvarjanju prijetne klime v oddelkih (znanje prepoznavanja, 

interpretacije in uravnavanja čustev; znanje mirnega reševanja konfliktov; empatičnih 
odzivov; skupne prijetne aktivnosti …); 

- povečati znanje o aktivnostih, ki izboljšajo povezanost skupine; 
- povečati znanje o učenju učenja. 

 
UČENCI: 

- povečati obiskovanje dopolnilnih poukov; 
- zmanjšati odsotnosti učencev; 
- dvig motiviranosti za šolsko delo. 

 
STARŠI: 

- povečati obisk govorilnih ur; 
- povečati znanje o pasteh moderne tehnologije (smernice o uporabi zaslonov); 
- sodelovanje na vzgojnem področju (manj na učnem); 
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I. ŠOLSKA KNJIŽNICA  

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

šoli Unec. 

Skupni prirast knjižnega gradiva v šolskem letu 2020/2021 obsega 127 enot gradiva (nakup –

105, dar –22), v učbeniškem skladu pa 255 enot. 

Število vseh knjižnih enot, vpisanih v program COBBIS, je 15954.  V arhivu se nahaja 565 enot 

knjižnega gradiva.  

 

Prirast neknjižnega gradiva: 

 

CD-romi CD 
Video 
kasete 

Avdio 
kasete 

DVD 

0 0 0 0 1 
 
Skupno število enot neknjižnega gradiva: 

 

CD-romi CD 
Video 
kasete 

Avdio 
kasete 

DVD 

99 90 240 89 85 
 
ARHIV 

V podlokaciji Arhiv se trenutno nahaja 565 vpisanih knjig. 

Revije in časopisi: 27 

 

Skupno število izposojenih knjig je 938 knjig. 

Obisk članov znaša 839 obiskov. Knjige so si za 1. triado, zaradi epidemije, po potrebi 

izposojale razredne učiteljice. 

 

V šolskem letu 2020/2021 smo poskrbeli za prirast knjižničnega gradiva tako na matični šoli 

kot PŠ Unec, in sicer v vrednosti 1323,42 € za obe šoli. 

Od 2. 11. 2020 do 26. 1. 2021, je bila knjižnica zaprta za izposojo knjig, zaradi epidemije 

COVID-19. 

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

V učbeniškem skladu je vpisanih 2670 učbenikov.  

Učbenike si je v preteklem šolskem letu izposodilo 315 učencev. 

 

Bibliopedagoško delo 

V šolskem letu je bilo izvedenih: 

– na matični šoli Rakek:        34 PU KIZ 

– na PŠ Unec:   6 PU KIZ 

Skupaj: 40 ur 

 
 
J. DELO RAČUNALNIČARJA  

 

• LoPolis – elektronsko vodenje dnevnikov 

V sklopu elektronskega vodenja dnevnikov smo skozi celo šolsko leto izvajali naslednje 

dejavnosti: vnašanje novih uporabnikov, pregled in popravila napak, urejanje statusov 

učencev, spreminjanje urnika in administrativno urejanje podatkov. Letos smo v LoPolisu 

vodili tudi interesne dejavnosti.  

 

• Spletna stran in delo na daljavo 

o Pred začetkom šolskega leta smo v sodelovanju s podjetjem EkoKnap postavili 

novo, posodobljeno spletno stran. Nova spletna stran ponuja bolj atraktiven izgled, 

je bolj pregledna, veliko bolje pa je poskrbljeno tudi za varnost vseh uporabnikov. 

o Novim sodelavcem smo ob prihodu ustvarili uporabniško ime ter jih podučili o 

uporabi spletne strani. 

o Med letom smo dodajali prispevke in po potrebi urejali podatke. 

o Med delom na daljavo smo skrbeli za spletno stran UČENJE NA DALJAVO, kjer smo 

tedensko ustvarjali strani za objavljanje navodil, navodila ob nedeljah objavili na 

spletni strani, dnevno pregledovali delovanje povezav, po potrebi smo urejali 

obliko objavljenih navodil. Za morebitna vprašanja, ali ob pojavu težav, smo bili na 

voljo ves dan. 

o Pred prehodom na delo na daljavo smo s posameznimi oddelki v računalniški 

učilnici obnovili znanje o vpisu v MS Teams in o njegovi uporabi za pouk na daljavo. 
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o Organizirali smo izobraževanja za učitelje, kjer smo učitelje poučili o uporabi orodja 

MS Teams. 

o Učiteljem smo nudili tehnično pomoč pri objavljanju dnevnih in tedenskih navodil 

za delo na daljavo, pri objavljanju prispevkov, pri uporabi MS Teams. 

o Po potrebi smo ustvarjali nove strani in rubrike na spletni strani šole ter na spletni 

strani za učenje na daljavo. 

 

• Office 365 in OneDrive 

V OneDrive-u smo ustvarili mapo Zbornica, ki služi namesto spletne zbornice (ki smo jo 

uporabljali pretekla leta). Učitelji lahko določene dokumente sproti in hkrati urejajo, 

ostale obrazce si lahko shranijo na svoj računalnik. Učitelji so za izbrana izobraževanja 

uporabljali arnesove spletne učilnice, pri čemer smo bili neprestano pripravljeni za 

pomoč in podporo. Učiteljica Anita Šen, za potrebe kolesarskega izpita z učenci, 

uporablja za to namenjeno sio.si spletno učilnico. Učiteljem, katerim so med letom 

potekle Microsoftove licence, smo podučili o možnih načinih uporabe spletnih orodij 

Office 365. Licence smo ponovno pridobili aprila. 

 

• Nabava nove računalniške opreme (Našteti so le večji izdatki; vzdrževalna oprema in 

potrošni material nista vključena.) 

 

Opis Pridobitev Naziv 
dobavitelja 

Količina Vir financiranja 

Zvočniki 16.9.2020 
 
MIMOVRSTE 2,00 OBČINA-materialni 

stroški 
 

MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA  31.8.2020 
 
MIMOVRSTE 1,00 OBČINA INVESTICIJE 

 
TABLICE (eSTAR URBAN) 
 

15.12.2020 
 
EKOKNAP 
D.O.O. 
 

12,00 OBČINA INVESTICIJE 
 

PRENOSNIKA (Lenovo V14) 
 

22.12.2020 
 
EKOKNAP 
D.O.O. 
 

2,00 ARNES 
 

PRENOSNIKI (HP 255 G7) 22.12.2020 
 
EKOKNAP 
D.O.O. 
 

2,00 OBČINA INVESTICIJE 
 

MONITOR (DELL P2421) 
 

31.12.2020 EKOKNAP 
D.O.O. 

1,00 OBČINA INVESTICIJE 
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E-bralnik 
 

31.12.2020 EKOKNAP 
D.O.O. 
 

1,00 OBČINA INVESTICIJE 
 

BREZŽIČNA TOČKA 
 

28.2.2020 EKOKNAP 
D.O.O. 

1,00 OBČINA-amortizacija 
 

BREZŽIČNA TOČKA 
 

15.3.2021 
 
EKOKNAP 
D.O.O. 
 

4,00 OBČINA-amortizacija 
 

PRENOSNIKA 
 

23.3.2021 MIMOVRSTE 2,00  OBČINA-amortizacija 
 

 

• Razno 

o Ob koncu šolskega leta smo učiteljem pomagali pri tiskanju pohval, spričeval in 

drugih dokumentov. 

o V času dela na daljavo smo nudili tehnično pomoč staršem in učencem. 

o Skrbeli smo za bazo AAI identitet, za nove sodelavce in nove učence ustvarjali AAI 

identitete, uporabnikom smo pomagali ob pojavu težav z AAI identitetami ali 

povezanimi licencami. 

o V času dela na daljavo smo posojali kosovnice družinam v stiski.  

 

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 šolskem letu 2020/21 nam je Ekoknap namestil dodatne WI-FI 

točke, ki so omogočile nemoteno delovanje in bolj zanesljivo povezavo. Točke se nahajajo pri 

upravi šole. 

 

 

K. ŠOLSKA PREHRANA  

V šolskem letu 2020/2021 se je v šolski kuhinji na Rakeku pripravljalo dnevno: 

• 15 zajtrkov za učence jutranjega varstva 

• 280 malic za učence od 1. do 9. razreda 

• 250/230* kosil (od tega 28 za PŠ Unec in 10 toplih malic za delavce šole),  

• 40/25* popoldanskih malic 

• 10 toplih malic za delavce šole 

• PŠ Unec 29 malic in 4 zajtrki, 5 popoldanskih malic (pripravljajo sami) 
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*štev. kosil in popoldanskih malic po vrnitvi učencev iz izobraževanja na daljavo zaradi 

Covida-19 

 

* Diete (zdravniško potrdilo) :  

- alergija na arašide (Dajana Šućur, 4. a) 

- alergija na mleko in surova jajca (Voranc Ivančič Mele, 1. b) 

- alergija na jajca (Jaka Poženel, 1. a; Nik Vrabec, 5. b; Maj Prelaz, 6. a) 

- alergija na arašide in med (Sanja Mihajlovska, 9. b) 

 

* Drugo:  

- 9  brezmesnih malic in 2 kosili  

 

Štirje učenci na šoli niso prejemali nobenega obroka, ostali učenci pa so imeli v šoli vsaj 

enega. Število malic se med letom ni bistveno spreminjalo, število kosil in popoldanskih 

malic pa se je po vrnitvi učencev nazaj v šolo po izobraževanju na daljavo, zaradi epidemije, 

zmanjšalo za približno 10 %. 

Cene obrokov šolske prehrane so ostale enake kot so bile sprejete na svetu šole 31. 8. 2019. 

Vse, razen dopoldanske malice po sklepu Sveta šole, cene obrokov so sledeče: malica (0,80 

€), zajtrk (0,63 €), kosilo za 1. triado (2,30 €), 2. triado (2,53 €) in 3. triado (2,76 €), 

popoldanska malica (0,63 €).  

 

Jedilnik sem načrtovala za 14 dni vnaprej, v sodelovanju s kuharjem. 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, …).  Za dejavnosti izven šole (ŠD, KD, ..) smo zmanjšali količino embalaže za malico, saj 

so učenci nosili svojo posodo za sendvič in pijačo. Jedilnik je bil objavljen  na šolski  spletni 

strani, diete pa smo predložili v pisni obliki kuharicam v kuhinjo. 

V šolski kuhinji smo, v času epidemije z novim Corona virusom, sprejeli higienske ukrepe za 

zmanjšanje in preprečevanje in širjenja okužbe s Covid-19. 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili vključeni v projekt  Šolska shema sadja in zelenjave. V 

ta namen so od 2. septembra 2020 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. Zadnjo delitev smo izvedli 24. 5. 2021.  Izvedli smo 27 delitev sadja 
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in zelenjave. Vsa sredstva smo porabili. Učence smo s tem še dodatno spodbujali k uživanju 

le-tega. Vzporedno s tem so potekale  vse leto promocijske aktivnosti v zvezi s projektom. 

V petek, 11. junija 2021, smo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil prestavljen iz 19. 

novembra 2020, zaradi epidemije, takrat smo izvedli tudi promocijske dejavnost.  

 

L. PŠ UNEC 

 

Program na podružnični šoli je bil v celoti realiziran, šola se dobro povezuje s krajem 

(poročilo v prilogi). 

 

M. SPLOŠNO 

 

Med šolskim letom so našo šolo večkrat predstavili tudi javni mediji (Radio 94, Slivniški 

pogledi, NKN), ravnateljica in učitelji so večkrat predstavili delo na šoli v člankih (mednarodni 

projekti, dobrodelne akcije, prireditve … ) v Slivniških pogledih in drugih medijih. 

 

Investicije: Iz sredstev amortizacije, ki jih je Občina Cerknica nakazala v decembru leta 2020 

smo nabavili snežno frezo, visokotlačni čistilec in 3 prenosne računalnike. Del sredstev smo 

porabili za nabavo drobnega inventarja in sicer: 12 tabličnih računalnikov, monitor, e-bralnik, 

brezžične wi-fi točke in usmerjevalniki, stenske obloge, torzo ter knjige.  
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ZAKLJUČEK 

 

Ocenjujem, da je Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021 kakovostno realiziran, kljub 

epidemiji Covid-19 (skoraj v celoti tudi razširjen program). 
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Svet Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek je na svoji 2. seji, dne 29. 9. 2021, obravnaval in 

sprejel Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2020/2021. 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Bojana Lavrič 

                                                                                                                         predsednica sveta zavoda 
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